










প্রধাসী, ৪৬শ ভাগ, ছিভীয় খণ্ড, ১৩৩ 
সূচীপত্র 

চার্ভিফ- ১৮৪. 

সম্পাদক"-শ্ত্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
লেখকগণ ও তাহাদের রচনা 

হীজণানবজু ধও । ছারুজিন, এস. এম, 

স্থান্শগোর উৎপাছন ও জপচয়ে বর্তষান ধনতন্ত ০০০ ৫০৮ স্ম।াটি ফুলেশন সিলেবাস বা! পাগতালিক। 

সনাতিশীতোক মগ্ডলে পুঙ্িপতিদের ৬ৎপাদন-অপচয় খ্ীজগ্ধীশচন্র ঘোষ 

ও দারিত্রা ১৪৪:১৫8 -্শিক্ষক গেয়) 

স্-ষাঙালীর বাঞ্চের গ্রগতি ৩৮৫ হ্রীজগদীশচত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীজপূর্ধ্বক্ ভট্টাচার্য স-সৃংপিষ্োর কযোগতি (সচিত্র) 

স্গোপবলীলার বর্ণালী বীক্ষণ (কবিতী) ৮০০ ৫৭৫ গ্রীজিতেত্রচজ সুখোপাধায় 

--স্বার্থগূর ছুরস্ত সঙ্াতা (4) »৬০ হল াকআীধারের ছুরধীন (সচিত্র) 
জবীঅবনীনাধ রায় --ইলেবটন মাইজক্ফোপ (সচিত্র) 

স্"গযদদ্দিণ। ৪৪৯ 5৪ ঈটোনিরম (সচিজ) 

হীজমরমোহ্ন মুখোপাধ্যায় প্রীজীবনষয় রার 

--শিগু নাট) ও তাহার ব্যবহার ০০৪ 8৫ -্ীদতী কোকোতে (ধল্স) 

প্ীঅঙ্গশবরণ চত্রবর্তী গ্রীতায়াপদ রাহা 

সচলে গেল তাক! (কবি) ৪ হ দ্রীইক (গল) 

প্রঘচশশ্রলাদ দাসগুথ শদীদেশচঙ্র জটাচারধা 
স্গ্রযাসী (কোবশা) ৪৯৫ ৪৮৯ - নোগ্নাখালি প্ীরামপুয়ের পূর্বাকখা 

&মাধকুমার লেশ বাঙলার মঘদৌরাক্মোর বিবরণ 
ছর্নীতি (গন) ৯০০ ৪ -তুপুয়ার রাঞ্জবশ ও বারাহী দেবী 

ঞউপেক্রনাথ বিদ্ভা'ভূষণ এুদেবেজনাধ চডোপাধ্যায় 

সম্বৃতিকথা * ৫১৫ সন্ভাতার সমস্থ 

রুশামর বন গদেধেন্রনাথ মিত্র 

- নুন কালের বাত্বী কবি) *. ২৫১ -যুগ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকজন। 

ঞরঝালিকারঞ্রন কানুনগো গীদেবেশচর ছ।শ 

--ধাদশাহী বাপের কাহিনী ৮55. চক স্পদেহ কেবি51) 

--শাহ জাম দারাগুকোর জীবনী ১০৫ ১৩৩ --নবজন্ম (এ) 

প্ীকালীকিঞ্কর সেনগুপ্ত -ছেইদান (8) 

স্পথতৃলস্মী কেবিতা) ১৫৮ শ্ীধারেন্র€ক চর 

হীকূমারলাল দাশগু্ --নবধুগ্ন রবি (কবিতা) 

-খবনান্বরাল (সচিত্র নাটিকা) ৬৬ 8১১ গ্রীননীগোপাল চক্রবত্তী 
ভুতের দেশ (৯) ৮০০ ৫৪৬ _শিক্ষ।র চিত্র বিদ্কা। (সচিত্র) 

শ্ীকুমূ়গ্রন মল্লিক ্ীননীমাধয চৌধুরী 
স্স্ডাকা কেবিত) ৯৯০ 8১২ ধখেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও খবিকুলইলির মধ্যে ছন্ব "* 

-সনৃয়াম় নাথ কে রেখেছে € ত্র) *০ 8৪৫ ফলভাবাড়ী টা এষ্টেটে গেজ) 

প্রক্ষেঅঞ্নাদ সেনশর্থা রর বৈদিক আব এবং ইরাদীর আধ 

স্জ্বলে নোয়াখার্লি (কবিতা) ৯০০ ১৮৮  প্রীরলিনীকুনার জঙ্র 

হীধখেজনাখ নি স্আকাশ পণের অঙ্থারোহী গেল) 
.অনপৃন্ততা মুরীকরণ ও আচাব। স্বামী প্রণবানন সেচিত) *১ ৫০৫ - মীকিন বৈমানিক বাণিজা-পথ (চিজ) 

গরিনিধানী রা চৌধুরী -মাঁফিন বুক্তরাই ক'গ্রেসে সাপ্তিক 

পুরীর পুরাবৃত্ত 2০৪ 2৬ নিষ্যাচন পর্ব (লিজ) 

গ্ার্যা »-যু্তরাঠ জমির নার নারক্গণের সার্জাতিক 
কি সত্যই নি্ঠর ? সেষ্চিগ) ১, পদ্ধতি (চি) 

খিল "্ুদ্বোত্ব॥ বুক্তরাষ্ই্রে বিমান-হ'টি সাধারণ সেটির) 

স্পাহ্ি দেখ্যোবাধ ঠাকুম (সচির) ৮৭ ৬৬৯ স্পপৰ ও কায (পা 

৪৪ ১৯ 

৪৩৩ দিীটি 

৪৪৪ ১, 

৪৪৬ প৮% 

চা $ 

চা. 

৪৪৬ 38 

৪৮৬ 8৪৭ 

৪৪৫ ৪88৪ 

৪৬৪ হীর্উ 

॥. ৬৬ 

৪৪৪৫ 8১৩ 

৮৭ 

৪৬৬ 88৪৫ 

১৭) ৫8৯ 

9৬৪ ৪8৮৪ 

ই 

৪৫৭ উজ 

জঞড উদ 

ও৬৪৮ দুটির 

*৪৫ &৭$ 



শীনারারণচজ চদা 
--শিক্ষা। ও শরীর-চর্চা 

সার্জেন্ট শিক্ছ।-পরিকল্পনার কয়েকটি দিক 

ত্রীদির্ঘলচজ্জ সিংহ 
স্পগ্থারিকা বাধ ঠাকুর 

্রীনীহারকান্ধি ঘোষ দত্ধিদার 
স্পক্ষণ-শারখতী (কবিতা) 

প্রিয় তুষি এই ধরণীর (এ) 
নূরল আলম চৌধুরী 

_ পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রষণের স্মৃতি (সচিত্র) 
ঞপরিমল ধৌহ্বামী 

--জ্রণাপথের ভায়ারি (সচিত্র) 

সছাঙারিবাগ অদণ ( সচিজ্জ ) 

শ্ীপৃথাশচশ্র তটাচাধ) 
সংঘাত (ক্স) 

স্বামী প্রজানানদ 
স্হাজবকাশিক্ষায় সঙ্গীত 

ভীপ্রবোধচ্ বন্যাপাধ্যায় 
- বিজ্ঞানের মর্যাদ। 

বজলুর রশীদ, এ. এন, এম 
_ তুমি কি ভূলেছ দৰে (কবিতা) 
যোগাযোগ (এ) 

জীবিজয়কাত্ত রায় চৌধুরী 
কোন্ পথে? 

হ্বীবিজয়গো পাল বনু 
-_গ্লীণিত-বিঙগায় প্রাচীন ভারত 

গ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় টু 

বাংলার প্রগ ও বাঙালীর দা্দিত্ব' 

জীবিভূতিতূষণ ৩৫ 
: অবলম্বন (গজ) 

জীবিভূতিভূষণ মুখোপাধায় 

--নব-সন্নাস (উপস্য।ন) 

সর গপ্ত 

- পারাবত (কবিত1) 

হ্ীবীরেজ্ চট্টোপাধ্যায় 
খবর £ সাইবেরিয়ায় (কবিত) 

ঈীযৃন্দাবদনাধ শর্মা 
- কাব্য গণ্পক্ষীর নাম 

শীত্রজঙ্গর রায় 
--সমাবর্ণন অভিজাষণ 

প্ীরজেজপাথ বন্দযোপাধ্ায় 
-- কামিনী রায় (লচিতর) 

স্লেম্রনাথ ঠাকুর (সচিত্র) 

- মানকুষারী বঙ্গ (সচিত্র) 
সত্যে নাথের 'সনধিক্ষগ' 

স্দাঁছ্তা-সহ্রাট.বকিমচন্রের বানা রচনা 

ঞ্ীমধুন্দন চট্টোপ।ধ্যায় 
সদাস্বন। (কবিত1) 

শ্লীষহাদেহ রাঃ 
স্পগাতক ও গালক (কবিত) 

স্প্ছর্য-বিযাদ (এ) 

প্রীযাণিকলাল বন্যোপধায় 

সধিক্স-প্রসঙ্গে আচার্ধা নদলাল (সচিজ) 

৩৯, ১৮৯) ২৪৩, ৩৬২) 

525 (8১৬ 

তী। ৯] 

5৪৪ উ৪৭ 

৪১০০ উপ 

১৪৬ 

৪৪৫) ৫৬৮ 

৪৪ 

৬৪ 

5৬৩ ভরি 

ডগ উঞ্ক 

৪৪৩ ৬১ 

৬ ৫১৯ 

৩ | ১৪৬৮ 

৪৭৭, ৪৯৭ 

৪৪৩ ভিএ 

খা 

4 উচক 

৬০৫ ১6৫৬ 

»৬ ভড৫ 

১০১ ই 
৬০৪ রণ 

১৮০ ১৫৪ 

৪৪৪ কুঁতিও 

হীদায় ৩ 
বিহারের লোকসঙ্গীত ৯১। ২৯৭ 

প্রীবতী ক্রবিমল চৌধুরী 
--জপজংশ-সাহিত্যে মুসলমানের দান ৮৯৯ টা 

হ্ীযোগেশচন্র বাগল ০০০, 

--'জযৃত বাঙগার পত্জিক?' ও হবাধীনতা আলোলন রি ৪৬১ 

_ বঙ্গে ধর্মাস্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা এ ০৮ তহ 

_ শৌরীন্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত ৮৮৮ ৪০৬ 

-_ম্বরাজ-সাধন! বনাম সিবিল সাবিস ৮০৭ হ৫২. 

প্রীযোগেশচন্র রায়, বিস্তানিধি 

_ ছুর্গাপুা শরংকালীন যজ্ঞ ৯১৪৪ ৪৪৫ 

স্ছুর্থীর প্রতিমা (সচিত্র) ১০৯ ৩৪১ 

-ছগোংসব-প্রশ্থ 
৪৪5 ভি 

--ছুগোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল ০০১ ৪৯৪ 

-_মহ্ষিমর্দিনী (সচিঅ) 
৯৪ হণ 

লি প্র ীহ্গ। 
৪০০ ১৭ 

্রীরঞনকুমার দত্ত 

-__ হিন্দুর জাতীয় সংহতি ও তক] সাধনের অন্তরায়__ 
প্রচলিত বিবাহ-বিধান ০০ ২১৩ 

্ীরবি গুপ্ত 
- আখি (কবিতা) 

৪৮৪ ২৯৫ 

প্ররবীন্্রকুমার বন 
--পঞ্সলোচন (গজ) 

5০০ ১৬৩ 

গ্ররমণীকূমার দতওপ 

_ বন্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের বুদ্ধবিগ্রহ ৮ ১৬% 

গ্ররম! চৌধুরা 
- প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতির পঠন-প1ঠন ৮০০:১৫8 

_ বলপুবক ধযউরীকঙণ ও ধধণ দন্বগ্ধে স্তির বিধান **৮ ৪৭২ 

খররামপদ মুখোপাধ্যার 

--উলগুখ$্ড (গঞ্জ, ১৮৭ ১৩৯ 

ক্ষত (গল) 
০৬০ ৮৯ 

গুরেণু গাদওপ। 
_-ঈষ ইপ্ডি্না কোম্পানীর ইতিবৃত ১ ৬ 

গ্রশটীন্রণাল হায় 
- আটি ও সংগঠন 

৪০৪ ৫৮১ 

গশাত্তি পাল 
সসস্তরণে স্বাস্থারক্ষ! (সচিঞ) ৮০০ ৭8 

প্রশিডালি সেনগ্তপ্তা 

. শআাধাঙের নেতাজী (নচিতর) ৮০০ ৪৮১ 

প্রশৈলেন্রৃক লাহ। 
" "নব আবিভাব (কবিতা) ০০০ ২৯৪ 

স্বাসস্তী গীতি (এ) ৮৯০ 8১৪ 

স্বৃহতের পরিচগ্ন (&) ১০৯ চ 

স্ন্বপ্প ও জাগরণ (এ) ৮৯০ ৬০৩ 

স্ম্বাধীনতা-হ্ধা (এ) ১০ ৮ 

গ্রণৈগেআ বিখাস 

--সঙ্লীবনী কেবিত) 
৪৪৪ ৬১৬ 

ঞ্রশৈলেজমোহন রায় | 

এ ভালই তি (গঞ্জ) 
5৪5 কচ 

গ্রশৌরীন্রনাথ ভুটাচাধা া 
সপ্জয়ী কার। (কবিতা) ০»০:১6৫€ 

স্প্বীচার দাবী € এ ) 
৪৭ 8৩ 



বিষয় শচী ৩ 

শ্ীভামহুজ্গর বঙ্দ্োপাধায় প্রসুধীরচঙ্গ কর 

ভারতের উপর ইনক্লেশন ব! মুদ্রাপ্মীতির চাপ ৯৮৮ ২৯৩ _ অধ্যাবা-সাধনায় রবীন্নাধ ০০ ৩৮১ 

শভামহদর যাইতি  ". উনুহাৎচন মি 
স্পবাালী-প্রতিতা ৮ -_কারাবন্ধন ০০০ ইন 

শরসনধ্া ভাচুড়ী ঞীনদরধাপ্রসন্্ন বাজপেী চৌধুরী 
স্পীবন-দর্শন (কবিতা) «১৯১ --আধুনিক মারাঠী কবি ৯ ঈ্ 

গীনৃজিতকুমার মুখোপাধ্যায় -উপনিষদের ফারসী অনুবাদ ০০০ ৪3১৭ 

স্পবুদ্ধের ব্রদ্মবিহীর ও বৌধিসন্ত্বের আদর্শ « ৩৫৮ প্রীন্ব্ণপ্রত্$। সেন 

--শাদুল কর্ণাবগান »* ১৬২ "শিল্পের দরদ ১5০ উষ্ভ 

প্রনুধাংগুকুমার গুপ্ত শ্রীহরগো পাল বিশ্বাস 

_নিন্লুক (গজ) ৪৬৩ »-বত্মান রেশনের কালোরি ও পুষ্টিকারিত! ৯০৯ ৩৪১ 

প্রধাংওবিমল যুখোপাধায় শীতকালের লীকসী উৎপাদন ১৯০ ১৭১ 

_ প্রবাসী ভারতীয় সমস্ত ২ কেশিয়। ও টাঙ্গানারিক *** ৬১৩ প্রীহেষলতা| ঠাকুর 

-_মুদ্ধোশুর মহ্াচীন ১82৫ দেওয়ার আলে। কবিতা) ৪০৯ 

শীহধীরকুমার নন্দী _ নারমস্ব! বলহীনেন লতাঃ (এ ) ৬৪ 

-_সেইটুকু বল ভাই (কবিত্তা) * ৩৮ স্পনোরাখালি (3) * ৬১৮ 

বিষয় সূচী 
অধাম্ম-সাধন।য় রবীল্নধ_পহ্ধীরচজ্ কর *** ৩৮১ গ্রোপন লীলার বর্ণালী বাঁক্ষণ কেবিতা) 
অপত্রশ-সাহিতো মুসলমানের দান--ছীষ তীন্ত্রবিমল চৌধুরী *** ৫৮৮ __প্রীনপূর্বাকৃফ ভটটাচাধা ৮** ৫৭৫ 

অবলম্বন (গল্প)-_শ্রাবিভূ তিভূষণ গুণ ০০০ ১৯৮ ঘাতক ও পালক (কবিতা))--শ্রীমহাদেব রায় ৮৯ ১৭৪ 

“অমৃত বাজার পত্রিকা ও ম্বাধীনত। আন্দোলন চলে খেল তার! (কবিতা)--ঞ্ অরুণ বরণ চক্রব্তী ৮০৬ উঈ৯ই 

--জ্ীযোগেশচন্্র বাগল ১ ৫৬১ জয়ী কাযা? (কবিতা)-প্ীশৌ রীন্্রনাথ ভট্টাচার্য ০৭১8৫ 

অরণাপধের ডায়রি (সচিত্র)--ঞ্ীপরিষল গোশ্ামী ৪৫৫) ৫৬৯ জীবন-দর্শন (কবিতা) --্রীসঞ্জা। ভাহুড়ী ০০:38 

অন্পূশ্যাতা দূরীকরণ ও জচাধা শামী প্রণবানন্দ (সচিত্র) ভ্বণে নোয়াখালি (কবিতা)--প্রক্ষেত্রনাথ সেনশ+1 ০৯৪ ১৮৮ 

--জ্রীথগেন নাথ মিত্র ৪০৫ ডাক (কবিতা) - প্রীকুমুদ্ররগ্রন মল্লিক ০৯০ ৪3১২, 

আকাশপথের অঙ্বারোছী (গল্)-_ প্নলিনীকুমার তত্র * ৫৮৪ তুমি কি ভুলেছ সবে ? (কবিতা)-_-এ. এন' এম" বজণুঃ রশীদ -.. ৪%৪ 

অশখি কেবিতা)--ঞ্ররবি গুপ্ত » ২৬৫ ছয়ামর নাম কে রেখেছে? কেবিচা) _শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক “৪৫৪ 

আধারের ছ্বুরবীন সেচিত্র) আজিতেত্রচনরা মুখোপাধায় ২৯ ছূর্গপুঙ্গ! শরৎকালীন যজ্ _গ্যোগেশচন্র রায়, বিদ্ভানিধি *** 8৪€ 

আধুনিক মারাঠী কবি_ঞীহুধ্য প্রসন্ন বাজপেযী চৌধুরী »৮ ছুর্গার প্রতিমা! (পচিত্র)-_ল্ীযোগেশচন্্র রার, বিন্ানিধি *৮ ৩৪১ 

জামাদের নেতাজী (সচিত্র)--শ্রীশিউলী সেনগুণ্। .. ৪৮১ ছূর্সোৎসব-প্রশ্ন _প্যোগেশচন্্র রায়, বিভা!নিধি ১০০ ড€ 

ইলেকটন মাইক্রস্কোপ (মচিত্র)-_গ্রাজিতেশ্রাচন্্র মুখোপীধ্যার -- ৪৮৭ হুর্গোৎমবের পুরাপের দেশ ও কাল 

উপনিষদের ফারসী অনুবাদ -্ূধপ্রস্তর বাজপেয়ী চৌধুরী ৮ ৪১৭, ্রীযোগেশচন্র রার, বিভানিধি ৮ ৫৯০ 

উলুখড় গরেপ)--ঞ্রীরামপদ সুখোপাধ্যায় ০০ ১৩৯ ছুনীতি গেল) -প্রন্নাধকুমার সেন ৫৪ 

ঈষ্ট ইত্ডিয়| কোম্পানীর ইতিবৃস্ত-_ঞরেণ দাসগুণ্ত। ৮ ৬৯ দেওয়ার আলো ক্বিতা)_-জ্রীহেষলতা ঠাকুর ০৪5৯ 

খখেদে দেবতাদিগের ও খবিকুলগুলির মধে] ছন্ . দেবেন্্নাখ ঠাকুর সেচিত্র)- শ্রী্গৌরীহর মিত্র ০০০ ৩৬৯ 

সগ্রীননীমাধব চৌধুরী »** ২৮৭ দেশ-বিদেশের কথা (সচিত্র) ১১৬, ২২০, ৩হই, ৪২৭) ৫৩১১ ৬৩৪ 

খতুলগ্বী কেবিতা)-জ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত »০০ ১৫৮ দেহ (কবিতা)-_প্ীদেবেশচন্র দাশ ০০০ 8৫৪ 

কাষে পণুপক্ষীয় নাম-্রবৃন্মাবননাখ শর্খা » ১৮২ স্বারিকানাথ ঠাকুর- ্রনির্লচন্্র সিংহ ৮ ৩০৫ 

কাষিনী রায় (সচিত্র). পী্রীজে্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮ নব আবির্ভাব (কবিতা)-_--ঞ্রীশৈলেজকৃফ লাহ! ০১০ ২৯৯ 

কারাবন্ধন -_ শ্রীদছাৎচন্র সিত্র * ২৭৬ নবজস্ম (কবিতা)--প্ীদেবেশচজ্র দাশ *** ২৫৯ 

কোন্ পথে ?-কীবিজয়কাস্ত রার চৌধুরী , ২৯২ নব-ধুগ্ন রবি কেবিতা)--ঞধীরেন্রকৃফ চন ৮. ৪8৪ 

ক্ষণ-শাশ্বতী কেবিতা)- প্রীনীহারকাত্তি ঘোব দস্তিদার ০০ ১৯৭ নৰ-সন্্যাস উেপস্তাস) 

ক্ষত (গর) জীরামপা মুখোপাধ্যায় ৮৪৭ ৩৪৯ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্ায় ৩৯. ১৮৯, ২৪৩, ওহ, ৪৭৭ ৫৯৭ 

খবর £ সাইবেরিয়ায় কেবিভা)--শ্রীবীরেন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ৬৮ নাঁতিশীতোফ মণ্ডলে পুীজপতিদের উৎপাদন-অপচয় ও দারিজ্া 

খান্তশন্তের উৎপাদন ও অপচয়ে বর্তমান ধনতন্র --প্রীঅনাধবন্ধু দ্ড ০০০ ১৫৫ 

- প্রীজনাধবন্ধু দত ১০৫০৮  নারমাত্ম। বলছীনেন লত্যাঃ (কবিতা) প্রীহেমলতা। ঠাকুর. ৮ ৯৪ 

গ্লণিত-বিদ্ভায় প্রাচীন ভারত -শ্রীবিজয়গোপাল বন ০৪৭১ নিন্ক গে)-_ভীমধাংতুকুষার ভণ টি 

উরু-দক্ষিণা--গ্রীজবনীনাথ রায় »০ ৩০» নুতন কালের যাত্রী কেবিভা)-গ্রীকরুণাম বহ ক ২৪১ 



|. 

নোয়াখালি (কবিত1)--প্রীছেমলত। ঠাকুর ১১০ ৬১৮ 
মোয়াখালি-ত্ীরা মপুরেয পূর্ববকথ। _শ্রীদীনেশচজ্জ ভটাচার্যা ০ ৪৯৩ 
পল্মলোচন গেয়) _-প্রীরবীজ্রকুধার বহ্ ৯5৪ ১৬৩ 
পারাবত (কবিতা)--শ্রীবীরেঞ্রকুষার গুপ্ত ৪৯০ ৪৭ 

পুরী ও ভূবনেশ্বর অমণেয শ্বতি (সচি)--নুরল জালম চৌধুরী *** ১৪৬ 
পুরীর পুরা বৃদ্ধ _্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী ৮০০ ৩০৬ 
পুস্তক-পরিচয় ১০৮,২১৭, ৩১৪, ৪২১; ৪২৫) ৬২৮ 
প্রস্তুতি কি সতাই নিষ্ঠ র ? সেচিত্র)--ঞ্ীগোপালচন্র ভট্টাচার্ধা *** ৬৮ 
প্রবাসী (কবিত1)--ঞীজর্চন প্রসাদ দানগপ্ত ০৪ 8৮৪ 
প্রধানী ভারতীয় সমস্ত! : কেনিয়। ও টাঙ্গানার্লিক। 

--জীহধাংগুবিমল মুধোপাধ্যায় ১০৪ ৬১৩ 
প্রযেশিক। পরীক্ষায় সংস্কতের পঠন-পাঠন-_স্রীরম| চৌধুরী *** ১৫৯ 

শরিয়া! তুষি এই ধরণীর ( কবিত| ) 
-প্রীণীহারকান্তি ঘোষ দত্তিদার ০০5 ৩৭৬ 

ঈটোনিয়ম (সচিতর)--উ্রীজিতেন্্রচন্জ মুখোপাধ্যায় ১০০ হ5 
ফলতাৰাড়ী টা এষ্টেটে গ্েক্স)--গ্রীননীমাধৰ চৌধুরী ৮৯৭ ৪৯৫ 
বঙ্গে ধশ্থান্তরকরণ ও তাহার প্রতিয়েধ-প্রচেষ্টা 

স্্রীযোগেশচজ বাগল ওণ 

বনাস্তরাণ (সচিজ নাটি+1) -প্রীকুষারলাল দাশগুপ্ত 
বর্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের বুদ্ধ-বিগ্রহ 

--গ্রীয়মপীকুমার দতওপ্ ৯৪৪ ১৬৭ 
বর্তমান রেশনের ক্যালোরি ও পুষ্টিকারিত। 

--হীহরগোপাল বিশ্বাম ৬৬৪5 ৪১ 

বলপুবর্বক ধর্শাস্তরীকরণ ও ধর্ষণ সম্বন্ধে স্মতির বিধান 
_ গ্রীরম! চৌধুরী ৯৯ ৪৭২ 

বণেজনাধ ঠাকুর (সচিতর)-_-প্ীবঞজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৬৫ 
বাঙ্জালী-প্রতিভ1 _শ্রীহ্টামহন্দর মাইতি ৮৮ 
বাঙালীর ব্যান্কের অগ্রগতি-_ছইজনা খবন্ধু দত্ত ০০০ ৩৮৪ 
বানলার় মঘদৌরাস্মোর বিবরণ---্রদীনেশচত্ ভটাচার্যা ০৮ ৬০৪ 
বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দা রিত্ব 

-প্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধায় ০৭ 8১৪ 

বাচার দাৰি (কবিতা)--প্রশৌরীক্রনাথ তটাচাা ৪০৪ 
বা্ষশাহী জামলের কাহিনী ঞ্কালিকারগ্রন কানুনগো ** ৮৫ 
ঘাসসতী গীতি (কবিতা)-_প্রশৈলেজকৃফ লাহা ৪৬৩ ৪১৪, 

বিজ্ঞানের মর্ধ্যাদা-ভ্রপ্রবোধচজজ বন্দোপাধ্যায় ৯৬০ ১০২ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ১, ১১৭, ২২১১ ৬২৫) ৪২৯, ৫৩৩ 
বিহারের লোকসঙ্গীত - প্রীমায়। গুপ্ত ১১, ২৯৭ 
বুদ্ধের বর্গাবিহার ও বৌধিসত্ত্বের জাঘর্শ . 

-ঞীগ্রজিতকূষার সুখোপাধায় ৯০ ৩৫৮ 

বৃহতের পরিচয় (কবিত1)- শ্রীশৈলেজকৃক লাহা ০০০ ৮৪ 
বৈদিক জার্ধ এবং ইরাপীয় জর্ধ-_ঞননীমাধৰ চৌধুরী ১৭) ৫৪৯ 
ভারতের উপর ইনফ্লেশন বা! যুদ্রান্ষীতির চাপ 

-শ্রীষ্ঠামহ্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৩ ইউ 
ভালই তে! গে্স)--প্রশৈলেন্্রধোহন রায় রি 
ভুলুয়ার রাজবংশ ও বার়াহী দেবী-_হীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য .* 

5 ৮৪ 

ভুতের দেশ (সচিত্র নাটিক1)_-গ্রীকূমারলাল দাশগ্প্ত ১০০: ৫8৬ 
যহিলা-সংবাদ (সচিত্র) »০৬ ভগ 

বহিষমন্দিনী (সচিত্র) শ্রীযোগেশচজ যার, বিশ্তানিধি ৮৯৭ ২৩৬ 
মাটি ও সগঠন- জীশচীন্রলাল রায় ০৩ ৫৮১ 
মানফুমারী বনু (সচিত্র) শ্ীত্রজেজনাধ বন্দ্যোপাধ্যার ০০, 

প্রবাসী 

মাঁকিন বৈষামিক বাণিজা-পথ ( সচিত্র ) 
স্প্রীনলিনীকুমার ভঙ 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্র কগ্রেমের সান্প্রতিক নির্ব্বাচন-পর্ব টি). 
--ভ্রীনলিনীকুমার ভর 

যাজবক্ষাশিক্ষায় সঙ্গীত--খামী গ্রজানানজ 

ুক্তরাষ্্রে জমির সার সংরক্ষণের সাম্প্রতিক পদ্ধতি (সচিত্র) 
স্জ্রীনলিনীকুমার ভঙ 

যুদ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা -_্রীদেবেশ্রনাথ মিত্র 
যুদ্ধোতর মহাচীন--ঞীহধাংশুবিমল যুখোপাধার 

ুদ্ধোত্তর় যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-খ'টি সপ্প্রদারণ (সচিত্র) 
সঞীনলিনীকুমার ভদ্র 

ঘোঞ্জাযোগ (কবিতা)-_এ. এন. এম. বজলুর রশীদ 
শব ও কঙ্কাল (গল্প) - ীণলিনীকুমার ভর 
শার্ু'ল কর্ণাবদান _-্রীহুভি তকুমার মুখোপাধার 

শাহুজাদ। দারাগুকোর জীবনী--ধী।কালিকারপরন কানুনগো 
শিক্ষা! ও শরীরচর্চা --গ্রনারা়ণচন্্র চন্দ 
শিক্ষায় চিত্রবিদ্ধা৷ (সচিও) -্রীননীগোপাল চক্জব্তী 
শিক্ষক (গ্)-- জগদীশচন্দ্র ঘোষ 
শিক্ষ-প্রলঙ্গে আচার্য নন্দলাল (সচিত্র) 

- ছ্রীমাণিকলাল বন্দোপাধায় 
শিল্পের দরদ _ ্রর্পপ্রতা। সেন 
শিগু-নাটা ও তাহার বাবহার__প্ীঅমরমোহন হুখোপাধা।র 
শীতকালের শাকসভ্ী উৎপাদন-_প্রীহরগোপাল বিশ্বা 
শৌরীন্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু-সঙ্গীত শ্রীযোগেশচজ্র বাগল 
প্রমতী কোকোতে (গল) শ্ীঙ্গীবনমর় রায় 
ঈ্ীহ্গ-_জীযোগেশচজ্ রায়, বিদা। নিধি 
শ্রেষ্ঠ দান (কেবিতা) -প্ীদেবেশচন্্র দাশ 

&াইক (গল্স)--ঞ্ভারাপদ রাহ 
সংঘাত গেক্স)-শ্রপৃথীশচন্্র ভট্টাচার্য 
সঞ্লীবনী ( কবিত। )---ঞশৈলেন্র বিশাস 
সতোন্ত্রনাথের 'সক্ধিক্ষণ'--শ্ব্রজেন্তন[খ বন্দ্যোপাধ্যায 
সম্তরণে স্বাস্থাযরক্ষ। (সচিত্র) .-ই)শাস্তি পাল 
সভ্যতার সমন্বয়--্ীদেবেন্রণাথ চট্োপা ধায় 
সমাবর্তন অভিভাবণ--জীরগন্নার রায় 
বান্না! (কবিতা) ঞীদধুনূদন চটোপাধ্যায় 
সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকঞ্জনার কয়েকটি দিক 

--প্রীনারা়ণচজ চন্দ 
সাহিতা-সঞ্রাট.বঞ্ছিমচন্দ্রের বালা-রচন! 

- স্রীব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপা ধার 
মেইটুকু বল ভাই (কবিতা) _জীহবধীরকুমার নন্দী 
স্বপ্ন ও জাগ্রণ (কবিতা) গ্রশৈলে্রকফ লাহ। 
স্বরাজ-সাধন| বনাম সিবিল সাধিস _গ্রযোগেশচজ বাগল 
স্বাধীনতা-সূর্ধ্য (কবিতা)-_প্রীশৈলে্কৃফ লাহা 
বার্থগ্র ছরস্ত সভাত1! (কবিতা) --জীঅপূর্বকৃফ ভট্টাচার্য 
স্বতি-কথা-_ীউপেত্রনাধ বিদ্যা ভূষণ 
হ্য-বিষাদ কেবিতা)- ঞীমছাদেব বার ৃ 
হাঁজারিবাগ অরহণ (সচিত্র) -_ঞ্ীপরিষল গোন্ামী 
হিন্দুর জাতীয় সহতি ও এঁকাসাধনের জন্তরায়--প্রচলিত 

বিবাজ-বিধান-স্জীরঞ্রনকুষার দত 

ও ১৭৯ 

মৃৎশিল্পের ক্রমোন্রতি সেচিত্)-_-্রীজগদীশচন্ বল্যোপাধায় * 

ম্যাটিকুলেশন দিলেবাস বা পাঠ্যতালিক। --এস. এম. ছদ্রূ্িন 
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অধিবাী বিদিষয় “” 
অনাস্থা প্রস্তাব উপলক্ষে বিতর্কের দ্বিতীয় দিন 
জনাস্থ! প্রদ্থাবের বিরদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর উত্তর 
জন্তবর্তী গষন্ে্টে মুসলিষ, লীগের প্রবেশ 
জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার *- 
আগামের পার্বতা জাতি 

এটলীর ঘোষপা ও গ.পিং 
উড়িযার রাভধানী 
কংগ্রেস ওয়াঞিং কমিটির ধোবণ! 
কংগ্রেস, লীগ ও গণ-পরিষদ 
কলিকাত। কর্পোরেশনের সভায় মেয়রের কৈফিয়ৎ 
করিকাতা পুলিশ 
কেন্দ্রীয় সরকারের ট।ক 
খাচ্চ-পরিস্থিতি 
গ্ণ-পরিষদ 
গ্প-পরিষদ পণ্ড করার চত্রাস্ত 
গ্ণ-পরিষণে বিদ্ডিন্ন দলের সংখ্যামুপাত 
গান্ধীজী ও পর্ডিত নেহ 
গ্রামের বিচার-আদালত 

চট্ট ঘামের অবস্থা 
চগকার 2চা 

জবাহরলালের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অভিভাবণ 
সৈঃদ দাললুদ্দীন ভাসেমী 

বিবিধ প্রসঙ্গ 
১৬০ 

$ 

€& 
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৮.১ 

৬৩৫ 

১৩৬ 
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৮ £€৩৪ 

1. 

দন্সিণ-আফিকার শিক্ষা পদ্ধতিকে শ্বেত-ষেচ্ছাচারের অন্ত্ররপে 

বাবচার 
দাষে।দর-পরিকল্গনা 
ছুণাঁতি দূরীকরণ বিল 
নলিনীকান্ত ওটশালী 

শিখিল-ভারত কংঞ্রেন কমিটির প্রপ্ত(ব 
নৃতন আইন ও সাংপ্রদায়িকতা 
নৃতন প্রেস-জিন]ান্দে সংবাদ প্রকাশের নষুন। 
নোয়াখলি-প্রিপুরার বত'মান অবস্থা 

নোয়াখালির ছাঙ্গামার যৃূজু কারণ পরধর্ম সবসূতা 
মোয়াখালিতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি - .. 
পদকে গ্ান্থীজীর গ্রাম পরিক্রষ। 
পরিকল্জানা-পয়ামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট 
পাকিস্থান সন্ধে রাশিয়ার জঙ্িমত 
পাটের দর 
পুলিশে পক্ষপাতিত্ব ূ 
পৃধক নির্বাচন ও শাস্তিরক্ষা.. 
প্রথথ চৌধুরী 
প্রাথমিক শিক্ষা 

প্রাথমিক স্কুল পরিচালন! 
প্রাদেশিক সীষা নিধণারণ 
বঙ্গ-বিভাগ ... 
বিভাগ সহ হাইকোর্ট ািটাদের বিবৃতি ২ 
বঙ্গ -বিভাগ্গের জান্দোলন 

হ্-বিভাগের বিপক্ষে অভিষত :.*, 

[রা 

৭ ২৭ 
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5 ৪৩৭ 

৩২৭ 

* ৪৬৭ 

5 ৪ 

* ২১ 

৪৩২ 

৪৩৭ 

বত সম্বদধে ত্ীবুক্ত শয়তচন্র বনু বন্তবা ৬, 
বলজীয় কৃষি-বিভাগের কার ০০০ 
বঙ্গীয় ব্যবস্বা-পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাৰ ৪ ২ 
বঙ্ীয় ব্াহস্থা-পরিবদে তূমি-বিষয়ক নুতন বিল ০০০ ড৫ 
বর্গাদার-নিয়ন্ত্রণ বিল ৮৪০ ৪৩€. 

বস্ত্রশিল্পের অবস্থা 5৪৬ ১8 

বন সরবরা হ-সমন্য। ৪৬৩ 58 

বাঙালী জাতির ফ্রেয্যের লক্ষণ .. *.; ৮০৭ 8৩১ 
বাঙালী ব্যান্কের বিপদ ৪০০ ৩৮ 

বাঙালীর ভবিাৎ 5০৭ ১১৭ 

বাংল! ও ভারত সি ৪৬৪ ঠ 

বাংলা-সরকারের হাতে পাঁটচাষীর স্বার্থ: ০০০ ১২৫ 
বাংল।দেশের শিক্ষাবিভাগ 5০৭ ৩৩৭ 

ৰাংল। বিস্ভাগ সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেল ও পর্ডিত নেহ্রুর 
অভিমত ৪ 88৬ 

বাংলার জনবনতিতে নৃতন সমস্ত ” ৯৯৭ ১১৮ 
বাংলার দাঙ্গার সঠিক বিবরণ প্রকাশ নিষিদ্ধ ০৬০ & 
ব!ংলার বাজে ্ »০৪ 8৪8৩ 

বাংলার ভবিবাৎ -. ১5 ই্হও 

বাংলার সীমানা ৮০ ১১৯ 
বাংলার হিন্দু-মুসলমান ৪৪৩ ১১৭ 

বাংলায় আবার অন্নকষ্টের আশঙ্কা ৯০৮ 8৪৬ 

বিজ্ঞান- -কংগ্রেপ ও উড 

বিশ্বদভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্ক। ১০৯ ২৩৪ 

বিশ্বমতায় ভারতের জয়লাত ৮৯০ ২৩৩ 

ব্রিটিশ সাংবাদিক কড় ক লীগের সমালোচন। * ১২২ 
তারত ত্যাগের তাগিখ ০৯৭ 8৩৩ 

ভারতবর্ষে খাদাশন্তের ভাওার *৭ ১২৮ 

ভারতের ান্বস্ত ও বস্তর-নিয়ন্ত্রণ ৮০০ ১২. 
ভারতের লৌহ ও ইম্পাত ১88১ 

পরলোকে পণ্ডিত মদনমোহন মাঁলবীয় ০৭ ১৩৪ 

মস্্রীমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক বন্দোপাধ্যায়ের নটি ৩৩১ 
যুক্ত প্রদেশে খাণ্ঘসংগ্র প্রচেষ্টা ৮০৪3৩ 

যুক্তপ্রদেশে জবিদারী-গ্রথার বিলোগসাধন ৮৮5 ১৩০ 

লবণ-কর তুলির! দেওয়ায় বিল ৮০৫ ৩৩৯ 

লালগ্নোলার মহারাজ! ৪৬৩ 9৪৬ 

শর্কর1 উৎপাদন ও বিক্রয় সমন ৯৪০ ১২৭ 

শিক্ষার পুনর্গঠন **৪ ১২৯ 

শিবনাথ শান্ত্রীর জন্মশতবার্ষিকী ৪৪৭ (৬ 

শ্রমসচিব ও শ্ষ-সন্বন্ধীর নীতির খসড়। ৮৯৮ ই৬৪ 

শ্রমিক কল্যাণ ও কমিউনিষ্ট 5৯৪ ৪88২ 

সমবায় পরিকজন সমিতির রিপো ৮৯৯ ইত 

সামরিক বিভাগের উদ্ধত মাল বিক্রয় ০০০ ১২৬ 
সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বাংলার রেলপথ ৮৯5 ১২৪ 

সার্জেন্ট রিপোর্ট ০৩৪ হ১ 
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“সত্যহ্ শিবহ্ দুক্দ়ম্ 
নার়মাত্থা বলহীনমেন লভ্য:” 

স্কাত্শিিক্ক১ ১০৫০ ৪৪-৬স্ণ ভ্ডা্স 
শ২স্জ হও 

তির তেরন9 

বিবিধ প্রসঙ্গ 

বাংল! ও ভারত 

“প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" একটি চরম উদ্দেন্জ বাংলাদেশে পপূর্ণ 

পাকিস্থান কায়েম” কর! । বাংলাদেশে আজ দশ বংসর 

যাবং যে জনাচার, অত্যাচার ও ছুনীঁতির শ্রোত বছিতেছে 
তাহারই ঢেউয়ের শিখরে এই বন্নান মাতশুষ্তায় ত্বাসিয়াছে 
সন্দেহ নাই কিন্ত ইন্থার পিছনে বাংলার বাহিরের লীগ যুদ্ধ- 

পরিষদের দীর্ঘকালের বা!পক ব্যবস্থা ও আয়োজন রহিয়াছে 

তাছাও নিঃসন্দেহে । আমাদের সম্মুখে যে ম্পে্দ কমিশনের 
তপ্ত রহিয়াছে তাহাতে কি সিদ্ধাস্ত হইবে তাহা বলা যায় না, 

কেননা সেই তদন্ত ন& করিবার আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গেই 
চলিতেছে । প্রথমেই কমিশনের সেক্রেটাদীরপে এমন এক 

বঞ্জিকে নিমুক্ত কর। হইপ্রাছে যাহার কতবাজান ও সততা 
সগ্ধদ্ধে ঘোর সঙ্দেছের অবকাশ রহিয়াছে, কেনন! এই স্বেতান্ন 

আই. সি. এসের কার্যকলাপ সব্ঘন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের 

প্রধান খিচারপতির তীব্র মন্তবা এখনও আমাদের শ্মরণে 

জাছে। তাহার পর গোড়ায় চেষ্টা হইয়াছিল যাহাচ্ছে হিন্দু 

সাধারণ কমিশনের সম্মুখে লিপিবদ্ধ বর্পন। ধা এজেহায় দাখিল 
করার জন্ভ ঘথে& সময় ন! পায় এবং যেটুকু দাখিল হয় তাহা ও 
অসৎ রাজকর্মচারীধিগের হাতের কাছে পৌছায় । বতর্মানে 

লীগদলীয় পুলিশ ও জগ্ত রাজকর্মচারীর দল নান! প্রকারে চেষ্ঠা 
করিতেছেন যাহাতে তদন্তের ফলাফল ভ্তায়সঙ্গত ন! হুয়। 

এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে প্রধান হইল জাতীয়তাবাদী সংবাদ- 

পত্রের কঠয়োধ। এই সকল সংবাদপত্রের সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে 

সরকারী অপকর্ম চালন] সহজ নহে তাহা বলা বাহুল্য ; অতএব 

& শ্রেণীর সংবাদপজের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঙাদের 
ক্রোধ করাই লীগদলের একমাত্র পথ । 

₹-সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চক্রান্তে ফলে বাংলাদেশে এখন 

তাহাদের অহুচরবর্গের প্রাবান্চ ও প্রত্ুহ্ব স্থাপিত হ্ইয়াছে। 

ছুনাঁতি, ঘুষ, যথেচ্ছাচার ইত্যাদির ফলে বাঙালী, হিন্দু- 
মুসলমান, ক্রমে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে একথ! কাহাকেও 

যুঝাইয়! খল! প্রয়োজন নছে। বাঙালী যুসলমান ছতিক্ষে 

মন্রিয়াছে প্রায় ২৫ লক্ষ, শিহস্ব ও চূর্দশাগ্রস্তড হইয়াছে আরও 
অধকে।টি এবং এখন তাহাদের যে পথে লইয়া! যাওয়া 
হইতেছে তাকাতে তাহাদের চরম ছর্দশা ও দাসত্ব অনিধার্ধ |. 

পাকিহ্ান কায়েম রাখিতে হইলে ইংরেজের প্রভৃত্ব কায়েম 

রাখিতে হইবে, কেনন। ইংরেজের অখ্রবলের জামানত ভিন্ন 
পাকিস্বানজপ গ্নধান্তব ব্যবস্থ।(র আবুফাল তিন ধিনও নছে। 

ইহ] সম্ভব যে ইংরেজ চলিয়া গেলে বিপ্লবের রক্তশ্রোতে 

প্লাবিত হইয়া এদেশে কিছ্ুকালের জন্ত প।কিস্বান-হিশুঙ্গান 

সব কিছুই ভুবু জুবু হইবে, কিন্ধ তাহার শেষ নিম্পভিতে 

এদেশে একমাত্র অখণ্ড স্বাধীন ভারত--_ যাহাতে জর্বধর্ম ও সকল 

জাতির সমান অধিকার থাকিবে--াঁপিত হইতে বাধ্য। 
জাতীয়তাবাদী ভারত আব পচিশ বৎসরের সাথন। তাগ ও 

অহিংস সংগ্রামের ফলে যেখানে পৌছাইয়াছে, ছধ মাপ বা 
ছয় বংসরের নিদারুণ কষ্টের ও ছর্শশার ভয়ে সেখান হইতে 

সে পশ্চাংপদ হইবে একথা মনে স্থান দেওয়াও অনুচিত । 

সমস্ত ভারতের হিতাহিতের সমষ্টির সম্মূথে বাংলাদেশের 
মরণ-বাচনের প্রশ্নরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না একথা 
ঠিক। “কিন্ত সমস্ত ভারতের কল্যাণ যে মৃণনীতিন্ন উপর নির্ভর 
করে পে নীতিকে যণ্দি দৃঢ়ভাবে ব্রাহীয় কার্ধক্রমের সঙ্গে 

সংবন্ধ না রাখা যায় তাহা হইলে বাংলার সবনাশের 

ফলে সমস্ত ভারত বিপন্ন হইতে পারে একথ। রাষ্রনেতৃ- 

বর্গের প্ঘরণ রাখা উচিত । আমাদের একথা বলার উদ্দেগ্ত 

এই যে বাংলাদেশকে রক্ষা কর! বা বাঙালীকে সাহাষ্া 
করার অন্ত সমঘ্ত ভারতের স্বাধীনতার পথে আঅএগতি রোধ 

করার কথাকে মনে স্থবানও দেওয়া! অনুচিত | ভারতের 

দ্বাধীনতার রথের গতি এখন এক মুতের জঙ্থও রোধ করা 
চলিতে পারে না, কেননা ইঞ্ছার উপর শুধু ভারতের নহে, 

সমস্ত এশিয়ার তবিস্তৎ নির্ভর করিতেছে 1. মুষ্টিমেয় স্বাখাদেষী 
প্রতিক্রিয়াবাদীর দল ভারতীয় মুস্লিম জনপাধারণের এক বৃহৎ 
অংশের চোখে ধৃল। দিয়া নাচাইয়|। এদেশের দাসত্ব স্থায়ী 

করিবার যে চেষ্ঠা করিতেছে সে চেষ্টায় নির্গত বিষে বাংল! 



২ প্রবাসী 

নাজ জর্জরিত, বাভালী হিন্দু-মুসলমান অতিশয় বিপদপ্রস্ত-_ 
বদিও বাঙালী মুপলমান সেকথা! এখনও ঠিক বুঝিতেছে 
41 কিন্তু সে কারণে, বাংলা ও বাঙালীকে বাচাইবার জজ 

সমস্ত ভারত কল্যাণের ও প্রগতির পথ হইতে বিচলিত হইয়া 
পক্ষ্যত্রষ্ট ফইতে পারে না। কেনন! ভারত স্বাধীণত! ও 

প্রগতির পথ ছাড়িয়া! দাড়াইলেই সামাজ্জাবাদিগণ ও তাহাদের 

খ্ীতপদাপের দল সফলকাম হইবে |: খ্বাধীনতার সংএামে 

বাংলার ত্যাগ ও স্*তিস্বীকারের পরিমাণ পারা ভারতের 

বধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং ইহা স্পুই দেখ। যাইতেছে যে 

বাঙালীর আত্মবণি ও আহুঠির উপরই ভারতের পুর্ণ স্বাধীনতা! ' 
নির্ভর করিতেছে । সুতরাং বাঙালীকে এখন ঘঃকঠে বলিতে 

হইবে যে, “আমাদের বচাইবার ওজুহাতে তোমরা] লক্ষ্যত্র& 
হইও না, বাঙালী মপ্নিপে যদি সমন্ড ভারত বাচে তবে তাহাই 

হউক ।” 

অন্ত দিকে যে নুখিধাবাদেপ পথে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস 

এত ধরিন চলিয়াছে তাহাতে সমন্ত ভারত আদর ভবিষ্যতে 
বিপন্থ হইতে পায়ে একথ।ও ভারতের ব্রাষ্রনেতাদিগকে 

স্পষ্টভাবে বুঝাইয়! না দিলে বাঙালীর আত্মবণি বুথার যাইবে । 

“বাভালীকে এখনই সাহায্য করিতে পার! গেল না, কেনন! 
আমাদের যথেষ্ট ক্ষমতা বা সময় ছিল না, সুতরাং সমস্ত 

ভারতের স্বার্থরক্ষার জন আমর বাংলাকে বলি দিতে বাব্য 

হইলাম”, ইহার অর্থ বুঝা যায়, এবং এরূপ বলি পার্থকও 

হইতে পারে । কিস্তু কিছুকাল যাবৎ এবং বধত'মাশেও-_ 

আমর! দেখিতেছি এঞরূপ বাবস্থা, যাহাকে স্ুবিধাবাদ ভিন্ন 

অন্ত কিছুই বা] চলে না। এই ব্যবস্থার অর্থ হইতেছে যে 

বাংলাকে শদ্রর হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাকে সঞ&্ করার 
চেষ্টা, যদি তাহাতে সে নিবৃত্ত ও ক্ষাণ্ত হয়। খল বাহুল্য এ 

আশ। নিধল হইতে বাধ্য, কেনন! কংখেসের এই কাপুরুষত। 

দেখিয়া! বিপক্ষের সাহ্প বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাদের দাবীর 

১৩৬৫৩ 

আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া পৃধিবীতে বাস করিতে 
পারিবে । 

বাংলাদেশ “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” রণাঙ্গন হিসাবে প্রত্যেক 
প্রতিক্রিয়াবাধীর নিকট যোগ্যতম ভূমি । এইখানে ইংরেজ 
আজ ৪৫ বংসর সাত্রাজ্যবাদের “পরোক্ষ সংগ্রাম" চালাইয়াছে। 

এই প্রর্দেশ সাম্রাজ্যখাদীর জ্টীতদাসবর্গের এবং বিদেশী ও 
এদেশী শোষক ও তাহাদের শিবাদলের লীপাঞ্ুষিন্ধরপেই 
দীথকাল রহিয়াছে । বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মান-সগ্রম 
অন্ত প্রদেশে বিশ্দুযাএ নাই এবং বাংলার বাহিরে তাহাদের 

কোনও সহানুভূতি পাইধার লেশমাঞ্র সম্তাবনাও নাই। 
ইংরেজ অনেকদিন আগেই বলিয়াছে “বাডালীর পক্ষে আবেদন 

বৃথা” (+13011081695 11065010606 71)1)1৮”)-_ অবশ্য ভ্রীতধাস 

দিগের ব্যবস্থা আলাদা । কংখ্রেসেও এ কথ! উঠিয়াছে যে, 

“বঙ্গাল উচ্ছর্ন গেলে কিবা আগে যায়” (“91186 11181161% 

11 13620081 16051)6৯”) এবং শীগের উচ্চতম আধিকারি- 
বর্গের ভালবাসার চিন্ধ বাঙালী মুসলমান পাইয়াছে হুত্ডিক্ষের 

মধ্যে, ঘখন এক জনও অবাঙালী মুপপমান, এ দেশের ছুঃখে 

ছ-পয়পা উপুড়হত্ত করবার কথ! দূরে থাকুক, এখানে আসিয়া 

হ-ফোটা চোখের জলও ফেলিতে পারেন নাই | সুুজপ!ং বাংলা- 

দেশে “প্রত্যক্ষ সংএামে" প্রতিক্রিয়াবাধী দলের পথ সকল দিক 

হইতেই পরিক্ষার মনে করায় কিছুুমাএ ভুল নাই এবং যা 
ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে সে কথা লক্ষ বার প্রমাণিত 

ফ্ইয়া। যাইতেছে। জু করাচী পথযঞ্জ খাংলাদেশেপ লুঠ 
পৌছিয়াছে, শত শত ক্রোশ দূরে অপহৃতা ও ধিতা হিন্ু 
ম্রীপোকের সংবাদ পাওয়া যাহতেছে | ইহাতে প্রমাণ হৃই- 

মাছে যে লীগদল কিন্ধপ নিধিবাধে বাপক আয়োজন করিয়। 
“প্রত্যক্ষ সংখ্রামে" নামিয়াছিল। 

বাঙালীকে এখন “বুকের পাজর ছাপিয়ে ধিয়ে একলা 
চলো রে” শুনিতে ও বুঝিতে হুইবে। সহায়তা ছুপের কথ। 

সীম। থাকিবে না। লীগ সর্বতো।বে অক্ষশঞ্ডির শীতি /সহ্বাহুভুতিও পাওয়া এখন নুগ্ুরপরাহত | কিন্তু মনে বিশ্বাস ও 

গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরশ্বলোলুপতভা, মিথ্যা গ্রচার এবং 
1ধংসান সীমা নাই, তাহার দাবী যতই মানিয়া লওয়া যাইবে 
ততই সে হিংম্র ও শক্তিশালী হইখে। আতএব কংগ্রেসের 
পক্ষে এখন “[১9000 8 91 1)7106” ( ঘে কোন মুলে শা্ডি 
কামণ] ) পীতি এহণ অওগ বিপঞ্জনক ও নিরর্ক। কংখেস 
স্পষ্ট ভাষায় বলুন “আমাদের হ!তে এখনও শঞ্ডি নাই কেননা 
শক্তি গঠন সময়নাপেক্ষ । সুতরাং আমর বাংলাকে সাহায্য 

করিতে বত'মানে অসমর্থ । সময় আসিলে সে চে দেখিব, 
কিন্ত আমর! লীগের দাবী মানিতে কিছুতেই রাজী হইব না।” 
বাঙালী সেকথা খুবিবে এবং যে পাকিস্বানরূপ মহা] নরকের 
যগ্রণ। সে দশ বংসর ভোগ করিয়াছে তাহা আরও পাচ দশ 
বংসর ভোগ করিবে এই আশার যে, তাহার শ্বার্তত্যাগের ও 
আত্মবলির ফলে সার ভারতে সাম্য মৈএী ও খাধীনত। 
স্থাপিত হইবে এবং ভবিষ্যৎকালে তাহার সন্ভান-সম্ততি 

হৃদয়ে জোর থাকিলে ৪০ বৎসর আগে বাঙালী যাহ। করিতে 

সমর্থ হইয়াছিল আজও তাহ পারিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব 
কলিকাঠার গাঙ্গায় ম্জরীমগুল এবং পুপিশ দায়িঞ্জ ও কত'বা- 

পালনে যে শোচনীয় অক্ষমত। দেখাইয়াছে তাকার সমালোচন! 
করিখার অন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি ধুপতুবী প্রস্তাব 
এবং বাবস্থা-পরিষদে ছুটি অনাস্থ। প্রস্তাব উখাপিত হুয়। 

ভোটের জোরে উভয় ক্ষেত্রেই প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্ হইয়াছে 
কিন্তু বক্তৃতা প্রসঙ্গে গবন্মেন্ট এবং পুলিশ উভয়েরই বছু গলদ 
ধরা পড়িয়াছে। দাঙ্গা সম্পর্কে লীগে দায়িত্ব অস্বীকার 
করিবার যে প্রবল চেষ্ট। সুরু হইয়াছে, বিতর্কের সময় লীগ- 
দলভুক্ত কোন কোণ বিশিঞ্$ সধস্ত এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর 
কয়েক শ্বীকারোর্জিতে উহা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে। 



কান্তিক বিবিধ গ্রসর-_বলীর় ব্যথা পরিবদে জনাস্থ প্রস্তাব ৩ 
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হা লরি ও কংগ্রেসদল কর্তৃক ছক অনাস্থা প্রস্তাব 

উ্বাপিত হয়, একটি সমগ্র মন্ত্রীমগুলের অপরটি প্রধান মঞ্শ 

মিঃ নুগাবদীঁর বিরদ্ধে! এই উপলক্ষে ঘে সব বন্ুতা হয় 

তাহার প্রয়োজনীয় অংশখলি নিয়ে ধেওয়] হইল। 
কৎখেস ধলের ডেপুটি লীভার ্রযুক্ত ধীরেক্রনাথ দত 

মগ্্রীমগ্লের বিরদ্ধে অনাস্থা! প্রস্তাব উত্বাপন করিয়া বলেন, 

লীগের বিশি নেতাদের বড্ঠতাই মুসলমান দিগকে 
আইন ভঙ্গ করিতে ও উপদ্রব করিতে উৎসাহিত কত্রিয়াছে। 
১৬ই আগ& তারিখ সর্পাধারণের ছুটির দিন ঘোষণা 
করিয়! প্রত্যক্ষভাবে আইন ভঞ করিতে উৎসাহ ধেওয়। 

হইয়াছে । কাজেই কথা হইতেছে এই যে, আইন ভঙ্গ 
করাই যে মুসপিম লীগের নীতি সেই লীগেয় হাতে 

জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার দিয়। নিশ্চিন্ত থাকা 

যায় কি না। একাধারে আইশনঈকারী ও রায় বিধান 

অনুযায়ী আকনের বক্ষ হিসাশে পীগ কাঞ্জ করিতে 

পারে শা। কংথেসের কথ! উদ্লেথ কপিয়া শ্রীযত ধও 
বলেন যে, কংখ্রেপ যখন আহন অমান্য করা স্থির করিয়া 
ছিল ৬খন কংগ্রেশী সধস্তগণ সরকারী পদে হস্ডফা দিয়]- 
ছিলেন, তাহাপ্া দোতপফ1 শীতি অবলথ্ন করেন নাই। 

আইন ভগ করিয়া উদ্দেশ্য সাধশের অধিকার যদি 

কোশও রাজনশৈকিক দলের থকে, তখে জনসাবারণেরও 

এই দখা] করা অধিকার ব্হিয়াছে যে, এক্প দলের 

হাতে আ(হশ রক্ষার ভাপ রাখা চলিবে শা। 

মগ্ামগুল মুপলমানপের মশে এই খিগাস অগ্বাইয়। দিয়া- 
ছিলেশ যে, জবরদণ্ডি করিয়।, লুঠএরাঞ্জ করিয়া, এমন 
কি ায়োঞ্জন হইলে লোককে হব্যা করিয়া ১৬১ আপগষ্ের 

অগুষ্ঠ!ণ সফল করিবার ক্ষমতা ঙাহাদের এহিয়াছে। 

জীগেষ্ উদ্দেশা স1ধশের জঙ্জ একটি স্থপরিকলিত ব্যবস্থা 

হইয়াছিশ । 

নিয়লিখিত কথ।৬ুল অদ্দীকাঞ্ করাপ্র উপায় নাই-_ 
(১) হিশ্ুদের প্রতিবাদ সত্তেও ১৬ই আগষ্ট ছটি 

ঘোষণ! কর! হইয়াছিল । 

(২) ১৬ই আগ প্রাতঃকাশ হুহতেই মুসলমানেরা াঠি- 

সোটী! ও ছুরিছোর! পহ মিছিপ করিয়া বাহিপন হ্ইয়াছিল 
এবং দোকানদারদিগকে নিজ নিজ দোকান ধঙ্ধ করিবার 
জর জোরজবরদন্তি করিয়াজিপ । 

(৩) অসহায় লোকেরা পুপিপের সাহায্য চাহিয়াছিল 
কিন্তু পার নাই। পুলিসের হাতে লোক থাকা সন্থেও 
পুলিস বলিয়াছিল যে, তাহাপ্না নিরুপায়, তাহাদের কিছু 
করিবার ছকুম মাই। থানার ভারপ্রাণ্ড পুলিশ অফিসার- 

গণেপ কাছে কোনও সাহায্য প্রাথশ! করিয়া সংবাধ দিলে 
তাহারা কোনও পাাধ্য করেন শাই, বরং তাহার! 

লোককে যেমন করিয়া পানে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়া- 
ছিলেন। 

(৪) মরি শু ও ছরত্তেরা অস্ত্র-শঙ্র বহন করার 

জণ্ত লরী বাবহার করিয়াছিল । মিঃ সুরাবষ্কার সভা- 
পতিত্বে যে পঙ্ভ1 হইয়াছিল সেই সভাতেেও তাহার] অন্ত্রশগ্র 

সহ লর্ী করিয়! গিয়াছি । 
প্রধানমগ্ী মিঃ স্ুরাবর্ধীর বিরুঙ্ছে অনাস্থ! প্রস্তাবটি উদ্দাপন 

করিয়! শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ বলেন, 

১৬ই আগঞ্ তারিখে একটা! প্রচ সংঘধ ও জাইন- 

ভঙ্গ করার প্রভূত আশঙ্কা সত্তেও পুলিস কমিশনার কেন 

কলিকাতা পুলিস আইনের ৬২ক ধার! অনুসারে কোন 

ধ্যবস্থা অবলগছন করিলেন না তাহ] প্রধান্মখী মহাশয় 

নিনারণ করিয়াছেন কি? এ ধারাতে বিহিতে আছে 

ধে, জনলঃধারণের শিরাপন্তা ও সুবিবাধক্ষার্থ যাহাতে 

শোভাযত্রাপমুহে পুশৃখলা থাকে তাহার বাবস্থা অবলগথন 

করার অধিকার পূলপ কমিশনাপের শহিয়াছে । গধান 

মগ্্রী মঙ্চাশম্ন অঙ্জন্র একট! সমসসোচিত জরুরী বাবস্থা কথা 

উল্লেখ করেয়'ছেন। সেই বাবস্বাটা কি তাহা তিনি 

ধুবাইয়! ধলিবেন কি? ১৬ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইছে 

পুঠতরাক্গ এবং হত্যাকাণ্ড হরণ হয়, তথাপি সেইদিন 
বিকালে প্রধানমন্্ী মুপ্লমাশদের জনসমাবেশে কেন 

সভপতিখ কিশেন ? শুধু তাহাই শহে একটা উত্েজিত 

জনতার সমক্ষে যাহাদের মধ 'অনেকেই দারুণভাবে 

আইন ও শ্রজল। ৬ঙ্গ করিয়া আগিয়াছে ৬াহাধের সমক্ষে 

বন্ুতা কেয়া প্রধাশমী তাহাদিগকে আরও উত্তেজিত 

করিয়া তুপিলেন কেশ প্রধাশমন্জী হাহা ঝপিবেন কি? 

জাতি ও সংপ্রধায়শিবিশেষে সক্লেহ জানেশ যে, ১৬ই 

আগষ্ট তারিখ আইনামগত শগরবাসারা পুলিসের সাহায্য 

চাছিয়াও কোন সাহায্য পায় মাই । অধিক কি কোন 

কোন ক্ষেঙ্ডে পুলিস পুঠহরাঙ্ছগে যোগ দিয়াছিল । পুলিসের 

চক্ষের উপরই মারপিট হণ্যাকাগ এবং সম্পর্ডি লুঠ হই- 
ঘ্াছে। পুলিস কাঠ্ঠপুত্রলিকার মত তাছা ধাড়াইয়া 

ধাড়াইয়! দেখিয়াছে । কোনপ্রকার হও্ডক্ষেপ করে নাই। 

এ সম্পকে টেরেটিবাজার পু্ঠন এবং আরও স্তর সহজ 

উদাহরণ দেওয়া যাহতে পারে । এ সমন্ড অপরাধ পুলিস" 

গ্রাহথ। শুনিয়াছি যে, এহ নমণ্ড অপরাধ অগ্রাহ করাটা 
পুলিসের পক্ষেহ অপরাধজনক । অতি বিশ্বস্ুুজে আমি 
জানিয়ছি যে, পুলিসের নিকট এমন কি বার বার পুলিস- 
কর্মচার্সীর শিকট সাহায্য চাহিয়া উত্তর পাওয়া গিয়াছে 

যে, তাহাদের কিছু করিখার ধুম নাই। পুলিসগ্রাহা 
বাংপারে এই যুক্তি টিকিতে পারে পা। এহ পমণ্ড 
ব্যাপারেও যদি পুলিস নিক্ষিয় থাকিয়' থাকে তবে শিশ্য়ই 

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পুপিপকে হশ্ক্ষেপ লা 

করার অন্ত সুম্প্ নির্দেশ দেওয়। হইয়াছিল । প্রধানমন্ত্রী 

অস্থত্র যাহ! বলিয়াছেন তাহ! হইতে মনে হুয় যে, যি 
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এরপ কোন নির্দেশ দেওয়! হইয়া থাকে তাহ! হইলে 
পুলিস কমিশনারই তাহ] দিয়াছিলেশ । 

২৩শে আগষ্ট তারিখে সাংবাদিকদের নিকট ব্রিগে- 

ডিয়ার সিক্মশ্মিথ বলিয়াছেন যে, শুক্রবার বিকালেও পুলিস- 

বাহিনী সম্পূ ন্বপে কাধক্ষেভ্জে অবতীর্ণ হয় নাই । পুলিস 
ফৌজ বৃদ্ধি কর! যে দরকার সে সম্পর্কে অনেক কথা বলা 
হইয়াছে এবং আমার গ্ছির বিশ্বাস যে, অপর পক্ষের 
সদস্তগণ এ সম্পর্কে আরও অনেক কথ! বলিবেশ। কিন্তু 

কলিকাতার শোচনীয় খ্যাপারে প্রধান কথা! হহল 
এই যে, গবশেন্টের হাতে যে পুলিস ফৌজ ছিল তাছা 
যথাসময়ে যথাপ্ধানে শিমু কা হয় নাই কেন? যদি 

তাহা কন্না হহত, বিশেষ করিয়া জঙ্লী-ফৌজকে যখন 
ডাকিপেই পাওয়া যাইত তখন যদি তাহ! কর! হইত, 

তবে আমার দৃ বিশ্বাস যে, কলিকাতায় এই বীভৎস ব1ও 

হইত না! এবং খছু লোকের ধন প্রাণ রক্ষা] পাইত | আশক্কা- 

সচ্ছুণ অঞলগুলিতে পুলিস ফৌন্কে পৃ্ভাবে নিয়োগ কর! 
হয় নাই কেন তাহ প্রধানমন্ত্রী বুঝাইয়া বলিখেন কি? 

ব্রিগেছিয়ার পিক্সণ্পিথ বলিয়াছেশ যে, শিয়ালদহ 
হইতে হাওড়া পথপ্ত অঞ্চলটাহ ছিল বিদ্র-সদ্ুশ । 

জর্গী-সাহাযা পাহতে বিলঙ্ের হে£ ধরূপ প্রধানমন্ত্রী 
অন বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে তাহারা আসিতে রাজী 
হয় নাই । কিন্তু ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ বলিয়াছেন ১৬৪ 
তাপ্সিখ রাতি দিগ্রহরের আগে তাহাকে ডাকাও হয় নাই 
এবং এমন কথাও জানান হয় নাই যে, সৈন্যদের সাহায্য 

ছাড়! পুলিস দ্ধ] আয়ণে আনিতে পাধিবে ন! । প্রধান. 

মন্ত্রীর উক্তির সহিত ব্রিগেডিয়ার পিক্সশ্মিথের উঞ্তির এই 
যে আসামগ্্রন্ড রহ্য়াছে হাহা প্রধানমন্ত্রী দুর করিবেন 

কি? 
ডেপুটি স্পীকার লীগদলনুক্ত সদন্ত মিঃ তফন্ধল আপি 
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হাঙ্গামার সময় পুলিসের নিশ্রিয়তার্টা আলোচনার 

বিষয় হতে পারে বটে । ১৬ই এবং ১৭ই আগঞ্ তারিখ 
যে পুলিশ কিছ করে নাই তাহা জান! কথা। বজা' 
নিজেই এক জন ভ্েপুটি কমিশনারের কথা জানেন 
যিনি হাঙ্গামার মবো যাইতে সম্মত হন নাই । 

অনাস্থ৷ প্রস্তা উপলক্ষে বিতর্কের দ্বিতীয় দিন 
জনা] প্রস্তাব ছুইট ছুই দিন আলোচিত হয়। দ্বিতীয় 

ধিনের বক্তৃতার মধ্যে সবাপেক্ষ! উল্লেখযোগ্য মৌলবী ফজলুল 
হক ও ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েপ বক্তৃতা এবং মিঃ 
সুরাবধীর উত্তর | শ্রীযুক্ত কিরণশক্কর রায়ও এ দিন বত! 
কয়েন । ডাঃ হ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬ই আগষ্ঠের অনুষ্ঠান 

উপলক্ষে যে সখ উদ্ভোগ আয়োক্ধন করা হইয়াছিল তাহার 
উদ্লেখ করিয়া বলেন £ 

১৩৫৩ 

এধিন প্রাতে খবরের কাগজে লীগের খযান্ধুলেল 
কোর সম্পর্কে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এযামুলেন্দ 
কোর কিভাবে খণ্ডে খণ্ডে বিভ্তপ্ হইয়া! শহরের বিডি 
স্থানে মোতায়েন থাকিবে তাহার নির্দেশ $ বিজ্ঞপ্তিতে 
ছিল। এবিজ্ঞপ্তিতে জারও জাপান হইয়াছিল যে, ১৭ই 
আগ$& হইতে যখন যেরপ প্রয়োজন তখন সেইরূপ নিদেশ 
দেওয়া! হইবে । লীগ যে সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল 
ইহা কি তাহার প্রমাণ নহে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী 
মহাশর বোধাইয়ে বলিয়াছিশেন যে, তিনি বাংলাদেশের 

গ্বাতগ্রয ঘোষণা করিতে যাইতেছেন | দেখিতেছি তাহার 
মাথ] খারাপ হুইয়া গিয়াছিল। যে মধ্ধী তাহার অধীনস্থ 
বেতনখোপ্ন পুলিল কমিশনাশ্রকে সতযত্ত রাখিতে পারেন 

না, যে মন্ত্রী নাকি খলেন যে, তিশি নিক্পায়, পুলিস 
কমিশনার তাহার কথ। শোনেণ না, ভিনিহ কিনা 

বাংলাকে খ্াধীন ঘোষণা করার কথা বলেশ | তিনি 
আধার বলেন যে তিন আইন ও শুথ্থপ। অমান্ত কপ্সিবন । 

তিনিই কিন। হহতেছেন আমাদের আইন ও শৃশ্খলা 
বিভাগের ম্্ত্রী ] 

২৩শে আগঞ& তারিখ সুরাখদ্দী সাহেখ এক শাস্তির 

বাম প্রচাপ্ন করিলেন । আবার তাহাএ আব ঘণ্টা! বাদেই 

বিদেশী সংবাদপএসমূহের জন্ত একটি বিশেষ বানী দিলেন । 

এহ বান তাহার শাস্তির খাদী হইতে পম্পূণ পুথক। যদ 
এ সমস্ত কথ! বশাহ তাহার উদ্দেম্ত ছিশ তবে বাংলার 

পোকের কাছে শান্ত খাকির] মিলিয়া মিশিয়। খাস 

করিবার জন্পোধ জাশাইবার ব। অথ কি? 

মিঃ সুরাধদ্ধী বলিয়াছেন যে, তিনি পুলিপ কমি- 
শনাশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সমস্ত 

উধাহপনণ আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, সুরাখন্ধী সাছেব 

পুলিশ অফিসারধেপ্ কাষে এমন ভাবে হস্তক্ষেপ করিরা- 

ছিলেন যে, তাহ! এহ প্রদেশের স্বরাধ্রসচিবের পক্ষে কর! 

উচিত হয় নাই । রখিবার ধৈকালে এক জন ইউরোপায় 

পুলিশ অফিসার সাতটি গুগাকে পার্ক প্রাট থানায় লইয়া 
যান। ১০ মিনিটের মধ্যে মিঃ স্ুরাবন্থী থানায় উপস্থিত 

হইয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়া লন। তিনি একথা! 
অধ্বীক!র করিতে পারেন কি? তাহার পর মিঃ সুরাবঙ্গী 

আবার থানায় ফিরিয়া আসেন এবং থানার কর্মচা্ী- 
ধিগকে এক ঝুড়ি ডিম চুপ্সির অভিযোগে দায়ী করেন। 
লীগ্ল গবন্মেন্টের নিকট হইতে ৫০০ গ্যালন পেট্রল 
চাহ্য়াছিলেন। তাহ] দেওয়! হয় নাই । কিন্ত মন্ত্রীদের 
নামে কুপন দেওয়া হইয়াছিল । প্রধান মন্ত্রীর নাষে ১০০ 

শত স্পেশাল কুপন দেওয়া হুইরাছিল। পুলিসের নাকের 

উপরেই এভাবে প্রত্যক্ষ জংগ্রামের আয়োজন করা 

হইয়াছিল! মুসঙ্গমানেরা ভারতের জনসংখ্যার এক- 



কান্তিক 
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চধাংশ। তাহার! মনে করে তাহার] সংখ্যায় এত 
অধিক যে, হিন্দুদের তাবেদারী করিতে তাহারা কদাপি 

সম্মত হইবে না। যদ্দি সত্য সত্যই তাহারা উহা! মনে 

করে, তবে তাহার! একথা কি করিয়া ভাবিতে পারে যে 

যেখানকার এক সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের সংখ্যা শতকর! 

৪৫ জন সেই সন্প্রদার অপরের তাবেদারী করিবে? 
যদি মুসলমানের মনে করে যে, তাহার! বাংলার 

হিন্দ্দিগকে একেবারে উৎপাধিত করিয়া প্িতে পারিবে 
তাহা হইশে আমি বলি যে, তাহা কখনও সঞ্তবখ হবে 

না। সাড়ে তিন কোটি কিস্ততক উতসাঞ্ষিত কর! যাইধে 

না। মনে রাখিতে হইবে ধে, ক্যাহা করিতে গেলে 

ভারতের শতকরা 9৫ অপ হিন্দু অধব!দী শতকরা ২৫ জন 
মুসলমানের বিরুঞ্চে দাড়াহইবে। সত্যাকথ! খখন এই এবং 

সকলকে যখপ মিশিয়া মিশিয়া এদেশে বাপ করিতে 
হইলে কখশ এক শম্প্রৰায় অপর সম্প্রদায়ের ভাখেদার 

হইবে এহ কথ' ন! খলাই ভাল । ভারতের বিপুলসংখ্যক 

অধিবাপণ যাহাতে স্বপ্সিতে থাকিঠে পাপে সেইদ্জরপ একট" 
পাইবাপস্থার প্রতি যনোশিবেশ করাই ভ'ল। 

আমার অভিয়েগ এই যে, বঙমান মন্ত্রীম্ল এই 

প্রদেশের শ।সনত্ঞ্জকে ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্ত 

শিয়োগ করিয়া সুশাসনের মর্যাদা] নষ্ট করিতেছেন । সেই 

সংগ্রাম কলিকাতার সংখ্রাধ আপেক্ষ! অনেক এ হইবে । 

মৌলবী ফজলুল হক দাঙ্গার পর পুণরায় শীগে যোগান 

করিয়াছেন । তাহার বঞ্ততায় তিনি পলেন £ 

আমি শ্রবার সকালে হিন্ব মুসলমান ইতয়ের নিকট 
হইতে কয়েকটি টেলিফোন পাইয়া মনে করিয়া 
ছিলাম যে, ভাকতপাসীদের সহনশীলতা অভাবে মাঝে 

মাঝে যে সমস্ত শোচনীয় ঘটন! ঘটিয়া থাকে ব্যাপারটা 

ধোধ হয় তাহারই একটি । পুলিংসর নিকট সাহায্যের 

অন্ত আবেদন জানাশ হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা 

উত্তর দেক্স যে, তাহাদের কিছু করিবার হুকুম নাই । 

পুলিসের ঘর্ধি কিছুই করিবার না থকে তাহ! হইলে 

তাঙাদের রাখা হইয়াছে কেন? তাহাদের কিসের জন্ত 
বেতন দেওয়া হ্য় ? শার্তিরক্ষাই যদি তাহারা না করিতে 

পারে তাহ] হইলে তাহাদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কি? 

আমার বাড়ী হইতে মঙ্লিকখাকজার আব মাইলের পঞ্থ। 
উক্রধার বিকালে এ খাত্রার লুঠহয়। আমি খারান্দায় 

ধাড়াইয় দেখিতে পাই যে চাপধিক হইতে লুঠের মাল 

লইয়। লোকে দৌড়াইতেছে। পুলিসও সঙ্গে আছে। 
উন্মাদ জনতার সঙ্গে যোগ দিয়! পুলিসকে বেশ খুশিই দেখা 

পিয়াছিল। তাহার পয পার্কসার্কাসের বাজার লুঠ হয়। 

পুলিসের ফাড়ীতে এক জন লোক পাঠান হয়। ফাড়ীর 

বিবিষ প্রসঙ্--অনাচছা প্রস্তাবের বিরুদ্ধ প্রধান বন্জীর উত্তর 
শি সরি পপ আপ উপ রস আপস পপ রা ০ ক হত রি জত স  নপস্ ্িত ও  ি প 

ডাকা জেরি বত লভারর নাই । মনে হুয় 
কাতায় পুলিসের মধ্যে যেন একট পরিবত'ন ঘটিয়াছে। 

জামান বাড়ীর ৪০ গন্ধ দুরেই আর একটা বাড়ী আছে। 
১৭ই তারিখ সেই বাঁড়ীটা শুঠ হয়। কাছেই আছে একটী 
পুলিসে্ ফড়ী, ক্াড়ীর লোক কিছুই করিল না । দেখিলাম 

' লোকে লুঠের মাল লইয়া চলিয়া আসে । প্রতিদ্সিয়াল 

সার্ভিসের এক জন সদগ্তকে দেখিলাম একখানি রাপার স্ে 
লইয়া বাড়ী ফিরিতেছেন । আমি জনন্ঠ সমস্ত ব্যাপার দেখি 
শাই, ওবে যঠট দেখিয়াছি তাহাতেই আমি বিবশ হইয়! 
পঁড়য়াছি। গ৬ুগার। আমার বাড়ীর দরজায় ঘা মারিতে- 

অ!রস্ত করিয়৷ দেয় । আমি প্রতি মুহ্ুতেই মনে করিতে- 

ছিপাম যে, এবার বুকি আমাদের সকলের দফা নিকাশ 

হইল | আমার মনে হইতেছিল যে, ব্রিটিশ রাজর ত চুলায় 
গিয়াছেই--.না জানি কোন এক শিক্ষিত (4111717760৮) 
নারিরশহু কশিকাতা লুঠ করিতে আসিয়াছে । আমি 

পুলিস তি সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা কি । জানি না 
কণ্ট্োল রম কে কন্টোোল করিতেছিলেন। কিন্তু যখনই 
কোনপ্রকা'র সাছাধা চাহিয়াছি তখনই উত্তর আপিয়াছে__ 
“আপনার অভিযোগ লিখিয়া রাখ! হইল । যথাসময়ে 

যাহ] করার করা হইবে ।” গবর্ণরের সঙ্লে যোগাযোগ 

স্থাপনের চেষ্টা করিলাম । উত্তর পাহলাম--সরকারী 
কর্মচারী ব্যতীত লাটপ্রাপাদে কাহারও টেলিফোন 
করিখার অধিকার নাই | কণ্ট্োশপ অফিস অবস্থা! কণ্টে।াশ 
করিতেছিপেশ না। গবশ্রেন্ট হাউদ কোন কথাশ্ব কাশ 

প্তে রাজী ছিলেন না। এহ জআবস্থার মধ্যে হত্যাকা 

চলিতে থাকিপ। ১৬হই তারিখ যি পুলিস ও মিলিটারী 
শক্ত ব্যবস্থা অবলখন করে তাহা হইলে যে এই সমস্ত 

ব্যাপার আরে; ঘটিত না কহ] ট সত্য । 

ব্যাপারটা হঞ্ুরেই বিন হইয়া যাহ । কাজেই এই 
সিঙ্গাস্ত না করিয়া থাক যায় ন। যে, রী লোকের 

প্রাণহানির জ পুলিসহ প্রতাক্ষ ভাবে দায়ী । যদি কোন 
নিরপেক্ষ তদন্ত হয় আর এ সমস্ত পুপিম অফিসার কে 

তাহ! জান! যায় তাহ? হইলে তাহাদিগকে বিয়া আনিয়। 
নরহ্ত্য! ও নরহ্ত্যায় সাহাযা করার অপরাধে ফাসি 

দেওয়া উন্চিত 

প্রি্পটন কোম্পানীর ঘড়ীকন দোকানটি লুঠের কথ! 

উল্লেখ করিয়! মিঃ হক ধলেন যে, এখানে জনে কক্ষণ ধরিয়! 
লুঠ চলিয়াছিল, পুলিলও এই লুঠে ঘোগ দিয়াছিল। 
অনেকঞ্চে পিওয়াচ লইয়! দোকান হুহতে বাহির হইতে 

ধেখা যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পুলিসের লোক । 

অনাস্থ। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী উত্তর 
অনান্থ! প্রস্তাবের উত্তরধান প্রসঙ্গে মিঃ সুরাবর্ধী যে বক্তৃতা! 

ভারপ্রাপ্ত অকিসার বলেন যে, কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে করেন তার সারমর্ম এইরূপ £ 



কলিকাতার যে বাঁতংস ব্যাপার টয়া গিয়াছে 
আধুনিক ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই । জনেকে বলিয়া- 
ছেন আমি হিন্মদের উপর আক্রমণ চালাইতে চাহিয়া - 
ছিলাম । যদি তাই হইবে তবে আমি মুসলমান যেখানে 
সংখ্যালঘু সেই কলিকাতা শহর বাছিয়! লইব কেন? 
ভ্রীলোক ও শিশুদের ঘরে ফেলিয়| ময়দানের সভভাতেই রা 
আসিতে বলিব কেন? 

কোন কোন সদস্ত বলিয়াছেন মুসলমানেরাই দাঙ্গা 

আর্ত করিয়াছিল । হাসপাতালে আহত মুসলমানেরাই 

সর্বাগ্রে ভর্তি হইয়াছে এই অকাট্য সত্য উড়াইয়! দিবার 
চেষ্1 মি: কুওড করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে মুসল- 

মানেরাই মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । সত্যই 

কি আপনার] খলিতে চাশ যে হ্যাপ্রিসন রোভ, ক্লাইভ ছ্রাট, 

বহুবাজার ইরা, কলেজ দ্রাট, ভবানীপুর, রাসবিহাী এভি- 
নিউ প্রভৃতি হিস্ছ প্রধান গানে মুসপমানে :1 ছিন্দুর দোকান 

জোর করিয়া বন্ধ করিতে গিয়াছিল ? হাওড়া হইতে 

আগত শোভাধাত্রা হাসন রোড এবং গ্রাঙ্জ রোডের 

মোড়ে অটকানে! হয়। বেল! তিনটার সময় এক জন 

ডেপুটি কমিশনারের রক্ষণাধীনে টালিগঞ্জ হইতে আগত 
একটি শোভাধাত্রা রসা রোডে টালিগঞ্জ পুলে নিকট 
হিন্দুরা আাটকাইয়া দের । | 

১৬ই তারিখ সকাল আটট। হইতেই পুলিস কমিশনার 
জরুরী অবন্ধায় তাহার যে কতাব্য আছে তদহুস!রে 
অতিরিষ্ঞ পুলিস মোতায়েন করিয়াছিলেন। পুলিস 
কমিশনারের খাড়ে পকল ধেধ চাপাইয়। আমি সরিয়! 
পড়িতে চাধিয়াছি বলিয়া অশেকে আমার নিশ্দা 
কণিয়াছেশ। (বাবস্থাপক সগায় মুলুবী প্রত্তাবের 
উত্তর ধানের সময় মিঃ সুরাবঙ্থী বলিয়াছিলেন, “কলিকাতা 
শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ ধারিত্ব পুপিস কমিশনারের, উহাতে 
হত্যক্ষেপ করিবার অধিকার মগ্ত্রীদের শাই |” ) আমি 
পরিফার ভাষায় জানাইতে চাই যে এক্সপ করিবার ইচ্ছ! 
আমার ছিল ন!। 
অতঃপর পুলিস কমিশনারের কার্ধের প্রশংসা করিয়া 

তিনি বলেন, 
“কোন কোন স্থানে পুলিস যদি স্বীয় কত'ব্য পালন 

না করে তবে তাহার জন জামি বা পুলিণ কমিশনার 
কেমন করিয়া দামী হইব? 

গোলমালের দিন বছ স্থানে ঘুৰ্লিয়া স্বচক্ষে সকল 

অবস্থা! দেখিয়া আমি বেল! ২টার সময় লালবাজারে আসি । 
উভয় দলের যনকযাকধি দেখিয়া আমার ধারণ! হইয়াছিল 
গোলমাল চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িবে । লালখাজারের 
কম্পাউও তখন সশস্ত্র পুলিস ও লরীতে ভণি ছিল। 
জামি তখনই পুলিস কমিশনারকে বলি যে মিপিটারী 
ভাকা উচিত। বেলা পৌনে তিনটার সময় মিলিটারী 
কত়পিক্ষকে ভাকিবামা আলিবার জন্ত প্রস্তত থাকিতে 

১৬৫৩ 
শা, এ এর ভিউ এসির উন ওরস 

বল! হয়। বেলা সাড়ে চারার সময় মিলিটারী আন্রবান 
কর। হয় এবং তাহাদিগকে নিয়পিখিত র্ান্তাগুলি খোল! 
রাখিতে বল! হয় £ 

(ক) ক্যানিং হ্রীট-_কলুচৌলা প্রা. --মির্জাপুর দ্র । 
(খ) কলুটোল] গ্রীর্টের মোড় হইতে বিবেকানন্দ 

রোডের মোড় পর্যস্ত লোয়ার চিৎপুর রোড । 

(গ) অপার চিৎপুর রোডের মোড় হইতে কলেম্ 

( কর্ণওয়ালিস ?) প্াট্টের যোড় পর্যগ্ত বিবেকানন্দ রোড । 
(ঘ) ফপুষ্টোল! গ্রা্টের মোড় হুইতে বিবেকানদ! 

রোডের মোড় পর্যন্ত কলেজ প্রাট। 
(ড) হ্থারিসশ রোড । 

(চ) বিবেকানন্দ রোডে মোড হহতে কলুচৌোল। 

পর্যস্ত সেন্টু)ণ এভিনিউ । 

দাঙ্গার দায়িং স্থঞ্জে আলে] ১না কিয়! ঠিশি বলেশ, 

এহ খটনাথ্লীর মধ্যে স্রখম ও সর্বাপেক্ষা আঁবক 

উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল হিন্দু ও মুসপমানদেক্স মধে। ব্রাজ- 

নৈতিক ধিপ্পোধের সাত্রতা অতিপিও পরিমাণে খ্গি। 

হিন্দু ও মুপপমাপশেক যধ্যে হিপ্ু্থান ও পাকিসু।নের পর্মম্পরর- 
বিরোধা আধর্শ দৃঢ়তা ও উত্ভেজশার সহিত তীএঙাবে 

প্রচারিত হইয়াছে এবং গৃহযুদ্ধের ভীতিগ্রদর্শশ করা 
হইয়াছে । খ্রিটিশ পাামেন্টের পতিশিধিগণ এখং মশী- 

মিশন নুতন শাসশতগ্ত প্রণয়নের পরিকষ্টাায় ও অগ্র্বতা 
সরকাধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আম্মনিয়োগ করিবার পুব পযন্ত 
এই বিরোধ কাগজেপত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল । 

মন্্রীমিশনের প্রন্তাব উপলক্ষে কংগ্রেস ও লীগের কাধকলাপ 

আলোচন। করিতে গিয়! মিঃ সুপাবদা কংগ্রেসের শ্রতি কটাক্ষ- 
পাত কিয় মন্তব্য করেন £ 

এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছুই বণপিতে চাই শা! । 
শেষ ধিন পর্যন্ত অর্থাৎ ২৬শে জুন তারিখে মস্ত্রীমিশন কর্তৃক 
লীগ কি তাবে উপেক্ষিত হ্ইয়াছে তাহা! এখন ইতিহাসের 
অন্ততুষক্ভি। এই নির্লক্ছ বিশ্বাসঘাতকতায় মুসলিম ভারত 
বিশয়াবিঞ হইয়াছে । মুসপণমানদের মধ্যে কেহই কোন 

দিন স্বপ্নেও বারণ! করে নাই যে ত্রিটেনের তিন জন 
বিশেষ প্রতিনিধির ধার] তাহার] এমন নির্শজ্খভাবে প্রতা- 
শ্লিত হইবে । কিগুদ্বপে যাহা ধারণা করা যায় নাই 
বাস্তবে তাহাই সন্ভবপর হইল। মন্ত্রীমিশন যে ভাবে 
লীগকে প্রতারণা করিয়াছে তাহাতে আমি প্রত্যেক 
ইংরেজকে লক্জায় মাথা শত করিতে দেখিয়াছি । ভ্রিটিশ 
ধুরদ্ধরগণ এই ভাবে মুসলিম লীগকে প্রতারিত করিয়া 
কংখ্খেদের হাতে ক্ষমত! ছাড়িয়া দিবার পিষ্কার্ড করিলেন । 
ইহাতে মুসলমান জনসাধানণ বিক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিল । তাহারা 
পাকিস্থান দাবীর মাধ রচনার পরিবতে” প্রত্যক্ষ কর্ম- 
পন্থার পথ বাছিয়! লইল । এইরূপ চরম বিশ্বাসঘাতকতার 
দ্বরুন মুসলমানের! ব্রিটিশ গবন্থেন্টের বিরুদ্ধে কুদ্ধ কইয়া 
ওঠে। 



কাস্তিক 

প্রধান মন্ত্রীর বক্তার মধ্যেই দাঙ্গার দায়িত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি 
উদ্নেখঘোগ্য স্বীকারোক্তি রহিয়াছে । সেগুলি এইকাপ £ 

(১) দ্াঙ্গ। বাধিধার উপযুক্ত অবঙ্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন 
মক্ত্রীমিশন। তাহাদের কার্ধে মুসলমানের] অসন্ধষ্ঠ ও ভূক 
হইয়াছিল এবং এইজ্ন্তই তাহার] প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অধতীর্ণ 

হইয়াছিল । অন্তর্বতাঁ সরকার গঠন সম্পর্কে ১৬ই জুনের 
ঘোষণার ৮ম ধারার ব্যাখ্য! করিয়া? মিঃ ক্বিন্না কংগ্রেসকে খাদ 

দিয়া! নিজেই সমগ্র অগ্তবতরঁ সরকার গঠশ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। মন্ত্রীমিশন মিঃ জিম্ার ব্যাখ্য গ্রহণ করিতে না 
পারায় এবং তাহার জসহযোগিতার ফলে কংহেসের হাতে 
ক্ষমত] অর্পণ করিতে বাধ্য হওয়ায় লীগের বিক্ষোভের কারণ 

ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ গবশ্মেণ্টের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া! কংগ্রেস 

গবন্েন্টি দখল করিয়াছে, মিঃ জিব] হইতে সুক্ণ করিয়া! বু 
লীগ নেত! এপ্প মন্তব্য করিয়াছেন । কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান 
মাত্র এই কথ! বলাও তাঞাদেপর প্রচারকার্ধের একটি প্রধান 

অঙ্গ । সুতরাং ত্রিটিশ গবশ্খেন্টের খির্ুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা 

করিয়া আঅ্মণের লক্ষারপ্ধ কংখ্রেপ ইহা! তাহার] প্রচার 
করিয়াছেন কিন্ত দেখাইয়া দিয়াছেন হিচ্ছুকে। মস্ত্রীমিশনের 
প্রশ্তাবে হিন্দুরা অপস্তোষ প্রকাশ করে নাই £ ভ্রদ্ধ হইয়াছে 

মুসলমান । সুতরাং দাঙ্গ!র মূলে মন্ত্রীমিশনের প্রত্তাব এই 
কথা স্বীকার করিলে আক্রমণ কাহধারা আগে করিয়াছে তাহ] 
বুঝিতে কষ্ট হয় ন|। 

(২) ১৬ই তারিখ সক।লেই পাফিগ্বান ঘ্যাশ্বুলেন্স কোর 
কেন প্রস্তত হইয়া ব্লাস্তায় বাহির হইয়াছিল, কেনই বা 
তাহাদিগকে পুর্ব হইতে একপ নির্দেশ দেওয়! হইয়াছিল, 
ড1£ হামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় তাহ জাশিতে চাহিয়া জবাব 
পান নাই। - 

(৩) মিঃ সুর(বদ্থী ১৬ই তারিখ খেলা ছুইটা পর্যন্ত 
চারি দিকে ঘুরিয়! বুবিয়াছিলেশ যে অবস্থা সাংখাতিক হইয়া 
পড়িয়াছে, দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়িতেছে, উত্তেজনা এত গুরুতর 

হইয়াছে যে মিলিটারী ছাড়া পুলিশের পক্ষে শান্তিএক্ষা করা 

অলন্তব | তথাপি অপরাহে: কেন তিনি মগ্বদানের সন্ভা 
বন্ধ না করিয়া ইহার সভাপতিত্ব কিতে গিয়াছিলেন, এ 
সভায় কেন উত্ডেজনাপূর্ণ বঞ্ততা করিতে ধিয়াছিলেন এবং 

কেনই বা লাঠি ছোর! লইয়! সভাক্ষেএ্রে পোক আসিতে 

দেখিয়াও তাহাদিগকে নিব করিবার চেষ্টা করেন পাই? 

ভোর না হইতেই যেখানে দাঙ্জ আগন্ত হুইয়! গিয়াছে, বেলা 

টার মধ্যে যেখানে অবস্থা পুলিসের আয়ের বাহিরে চলিয়া 
গিয়াছে সেই অবস্থায় গড়ের মাঠের সভা হইতে দিয়া উত্তেজন! 

আরও বাঞ্াইবার দায্সিতব মিঃ সঈুরাবন্থী বা পুলিস কমিশনার 

কিছুতেই অর্খীকার বা উপেক্ষা করিতে পারেন ন|। 

(৪) হ্বারিসন রো, বধ্বাজার, ভবানীপুর, রাপবিহারী 
এভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানের] হিন্দু দোকান আক্রমণ 
করিবার সাহস পাইতে পারে না, এই কথা বলিয়া এবং 
হাওড়] পুলের নিকট শোভাযাত্রা আটকানো ও বেল! তিনটার 
সময় টালিগঞ্জের শোভাযাত্রায় বাধাদানের উল্লেখ করিয়া মিঃ 

বিবিধ প্রসঙ্গ--জনান্ছ। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান ননী উত্তর ৭ 

ুর়াবর্দী বুধাইতে চাহিয়াছেন যে ছিশ্ুয়াই প্রথম আক্রমণ 
করিয়াছে । অথচ বড়তায় তিনিই বলিয়াছেন যে বেল! ২টান 

মধ্যেই অবস্থা সাংঘাতিক ঠ্রাড়াইর! গিয়াছে । বেল! সাড়ে. 

চারটার সময় মিলিটারী পাহারার জঙ্গ তিনি যেসব রাস্থার 
নাম দিয়াছেন তার মধ্যে বহুবাজার, ক্লাইভ ধ্রীট, ভবানীপুর, 
রাসবিহ্ান্ী এভিিষ্ট, টালিগঞ্জ প্রভৃতির নামোল্পেখ পর্যন্ত নাই 
এবং তালিকায় নির্দিষ্ট স্বানগুলির অধিকাংশই সুসলমান এলাক]। 

(৫) হাসপাতালে আগত প্রথম মুসলমান যুসলমানের ধারাই 
আহত হইয়াছে এই কথা বলা হইলে মিঃ নুরাবদী উহ্থা 
অঙ্শীকার করেন । বশ্গাকে এন্সগ্ উপহাপ করিতেও তিমি 

ছাড়েন নাই, কিন্তু উহ] সত্য | মেডিকেল কলেজে নুর মহম্মদ 
নামক এক ব্যক্তিকে ১৬ই তারিখ সকাল ৭ট1 ১৫ মিনিটের সমর 
ভর্তি কর! হুয়। উবার ঠিকানা ৬২নং কেশব সেন গ্রীট এবং এই 
ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌছাইয়া দেয় এক জন হিন্দু যুবক ও 
এক জন শিখ । রাজাবাজারের দিক হইতে আগত এক মুসলমান 
জনতা! নূরমহল্মদকে দোকান বদ্ধ করিতে বলিলে সে অর্বীক্কত 

হয়। তখন তাঙাকে ছোরা মারা হয়। সেই এলাকা 
মুসলমান প্রধান, এখানে কোন ছিন্দু নুর মহ্প্মদকে মারিয়! 
থাকিলে তাহার পক্ষে পলায়ন করা অসম্ভব হইত, এবং তখনই 
এই অঞ্চলে দাঙ্গা বাবিয়া যাইত। মেডিকেল কলেজ, ক্যান্ধেল 
হাসপাতাল এবং বেলগাছিয়! মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
১৬ই তারিখে ভরি আহতদের হিসাব আমরা “মভার্ন পিভিসু'র 
সেপ্টেগ্বর সংখ্যাক্ন প্রকাশ করিয়াছি । বাংল! সরকার উচ্ছার 
কোন প্রতিবাদ এখনও করেন নাই ; এ ছিসাধ এইরূপ £ 

মেডিকেল কলেজ £ 

১৬ই সকাল ৭ট1 ১৫ মিঃ--প্রথম আপে যুসলমান (উপরোক্ত 

শুর মহম্মদ) 
". ৭টী ৩৫ মিঃ. -.ছিদ্ছু 

সারাদিনে আসে হিম্ু-_ ১৭৬ 

মুপলমাশ-.-- ২০৭ 

অঙ্জগাত_ ৫২ 

ক্যখ্েল হাসপাতাল 2 

১৬ই সাল ৯ট1---এথখম আসে হিন্দু 

৯৩০ এক জন হিন্দু এক জন মুসলমান 
বেল। ১১টার খধো ৭ঞজপ হ্ন্দু ৭ জন যুসলমাণ আসে 

সারাধিশে আসে.-হছিন্তু ৬৭ 
মুসলম'ণ ৬৫ 

বেলগাছিয়! হ!সপা1তাল £ 

১৬ই সকাল ৭টা ৪৫ মিঃ প্রথম আসে হিন্ঠু 
" ৮টা ৩০ মিঃ--হ্ম্ছু 

” »টা --২ জন হিন্দু 

*  ৯টী ৩০ মি:---এক জন হিন্দু 
এক জন মুসলমান 

বেলা ১২টা পর্যস্ত আসে- হিন্দু ১১ 
মুসলমান ॥ 



শা জপ রাস রী ০ সতত সস শি এস উপল আনান জন তন শি টি 

মণ্ডলের সভাপতি তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীর নিকট সভার 
বিবরণ সহ এক পত্র লেখেন । প্রধান মগ্ী ইতিমধ্যে মত 

পরিবর্তন কঙিয়। সেইদিন অপরাহ্ন ৪ টায় রাইটস”. 

বিল্ডিডে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক পন্মেলশ আত্বান 
করেন। 

সরকারী আদেশের কয়েকটি দিক ও নিখিল-ভারত 

সংবাদপত্র সম্পাদক মণ্ডলের সভাপতিম পত্র সম্পর্কে 

কিছুক্ষণ আলোচন।র পর প্রধান মন্ত্রী সাংবাদিকগণের 

প্রস্তাবে পন্মত ন! হ্ইয়! সরকারী আদেশ জারী করার জন্ত 

জেদ করেন। তবে তিনি জানান যে, প্রেস এডভাহসাঁর 

কমিটি ধদি মোটামুটি তাবে আদেশ পালন করিয়া চলে 

তাহ] হইলে কমিটি কক প্রচারিত কোনও সংবাদের 

বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় ওয়! হইবে ন।, এইটুকু সুবিধা 
দিতে রাজী আছেন। টপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই বপিয়া 

আপত্তি করেন যে, সংবাদপজের অধিকারের উপর হু! 

অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ । এই অবস্থায় একাত্ধ অনিচ্ছা? 

সত্বেও আমর! গ্রির কর্রিপ্াছি, এই আদেশের বাধাবাধন 

মানিয়। আমর! দাঙ্গাহাঙ্গামা ও গোলযোগ সম্পর্কে কোনও 
সংবাদ প্রকাশ করিব ন।। আমর! মনে করি, তথাপূর্ণ 
বিবরণ ও সঙ্গত মন্তব্য বন্ধ কাই এই আদেশের প্রহত 

উদ্দেঞ্ঠ । 
আমর! মনে করি, নিথখিশ-তারত সংবাদপজ সম্পাদক 

মগুলের সভাপতি প্রধাশ মস্্রীর নিকট যে পত্র পিখিয়াছেন 

তাহা! হইতেই প্রেস এ্যাডভাইসর্ি কমিটি ও সংবাধপঞ্র 

সম্পাদকদের মতামত জান! যাইবে । নিয়ে সেই পঞ্্রের 

নকল দেওয়। হইল £-_ 
প্রিয় মিঃ নুরাপস্ী, অন্তপ্রাতে প্রেস এ্যাডভাইসরি 

কমিটির বৈঠক হয় । কমিটির সদন্ত নহেন এমন 

কয়েকজন সম্পাকও বিশেষ আমগ্রণক্লমে বৈঠকে উপদ্থিত 
ছিলেন। আপনি যে আদেশ জারী) কর" খ্ির করিয়াছেন 

সে সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচন] হয় । এক জনব্যত্তীত আর 
সকলেই মনে করেন আদেশটি অপ্রয়োজনীয় ও অবাচ্ছণীয়, 
যে উচ্ষেগ্তে ইহা! জারী করা হঠতেছে তাছা! সম্ভবতঃ ইহার 
দ্বারা সাধিত হইবে না । অতএব আমর। আপণার নিকট 

নিয়পিখিত প্রস্তাব উখ্বাপন করিতেছি ৫. 
বিষয়টি সংবাদপন্রুলির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া! হউক, 

প্রত্যহ জন্ধ্যায় সাত জন প্রতিনিধির এক সভায় সকল 

সংবাদ পেশ কর| হইবে, এই কমিটির খৈঠকে সকল 

সংবাদ সংখহ কন্সিয়া মোটামুটি একটি বিবরণ প্রত করা 
হইবে, কোনও সংবাদের সত্যতা ঠিকমত নির্ণয় কর। যদি 
সন্তব না হ্য় তাহ! হইলে পরদিনের সত্তার জঞ্ধ উহা 

রাখিয়! দেওয়া] হইবে, এই কনিটির মারকত প্রচারিত ন! 
হইলে কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইবে না। সন্ধা ৭টায় 
েঁটস্ম্যান কার্ধালয়ে ফমিটির অধিবেশন হইবে । 

যি 

জি শা তত শি ত আত পর শপ জি 3 

পত্রটি যাহাতে আপনার নিকট যথাসম্ভব শঈমঘ পৌছিতে 
পারে সেজগ ইহ! খুব তাড়াতাড়ি করিয়া লেখ! হইল । 

আমি আশ! করি, আপনা সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রস্তাবটি 

যথাযথ ব্যাখ্য! করিতে পাশ্নিব । 
ভবদীয়--_ 

(খাঃ) তুষারকান্তি ঘোষ, সঙাপতি নিখিপ-ারত সংবাদ 

পত্র সম্পা্ক মগুল, ২৮শে পেপ্টেবর, ১৯৪৬ । 
শনিবারের সাংবাধিক বৈঠকে অরিপান্স জারীর সিদ্ধান্ত 

ধোষপার পর সম্পাদকের! অস্ত বাজার পত্রিকার সিটি অফিসে 

সমবেত হন । 
এই সন্তায় অভিনান্সের প্রতিবাধধঞ্প পত্রের প্রকাশ কর! 

স্থির হয় এবং পিয়লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় £ 
বঙ্গীয় সৎবাদপএ পরামর্শ কমিটি (প্রেস এযাভভাইপরী 

কমিটি ) গঠনের ধে প্রশ্থাব কর! হ্ইয়াছিল বাংলা পবন ন্ট 

তা প্রত্যাখ্যান কগ্রিয়াছেন | শার্তিহাপনের অন্ত সংবাদ- 

পণ্রথ্থলি সরকার অপেক্ষা কোনক্রমেহই কম সচেঞ& নহে 

এবং ২৯শে পেপ্টেম্বর হইতে ঘে অর্টিপান্স রানী কর! 

হুইবে তাকাতে শ্রীয় উদ্দেন্ঠই খার্থ হহবে | এইজভ 

কঙলিকাতার সংবাদপন্জসমূহের প্রতিশিধিবর্গের এই সভা 
গবন্মেন্টের আদেশের প্রতিবাদে ১লা অক্টোখর হইতে 

প্রকাশ বঞ্ধ করিয়া ধিবার অ্ সংবাদপত্র গুলিকে অহরোধ 

করিবেন খপিয়া! খির করিন্বাছেন । 
২৭শে সেপ্টেম্বর শুফবার বগীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট 

অধিবেশণ শেষ হইয়াছে । এই অধিবেশন শেষ হহখার পর- 
মুহুর্ধে উপরোক্ত অভিনান্প জারী তাৎপর্যহীন নহে । খাংলা- 
দেশের হিন্দুদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কৰিয়! কেন্জরীয় 
কংগ্রেস গথশ্মেষ্টকে লীগের আবধার মানিয়া লইতে বাধ) 

করাই বতমান দাক্ষাহাঙ্গামার মুল উদ্ষেন্্। কলিকাতায় 

পুলিসের প্রায় সমণ্ড দায়িত্বপূর্ণ পদে লীগপহ্থী গুসলমান 
কর্মচারী মোতায়েন করিয়া হিন্দুদের উপর লাঞ্ছনার পুর্ণ 
আয়োজন করিয়া গাথা হইয়াছে । পুধবঙ্গেও তাকাই কর! 
হইয়াছে । পুলিশ হিন্দুকে রক্ষ/ করিবার ফোন চেষ্টা ত 
করেই না, অধিকন্ধ অনেক ক্ষেত্রে জত্মরক্ষায় নিমুক্ত হিন্দুরাই 
পুলিশের গুপিতে আহ্ত হয়, গ্রেপ্তার ছয় এবং হিদ্ধু গ্রেপ্তার 
হইলে তাহার পক্ষে জামীনে মুঞ্জিলাভ পৰস্ত হুর হয় । এবং 
ইহাও দেখা গিয়াছে যে লীগের গ্গাদের গ্রেপ্তারে পুলিশ 
অগ্রসর হয় নাহ, মুসলমান জনত। ছত্রভঙ্গ করিবার জন্ত পুলিশ 
গুলি চালায় নাই এবং জীগ গুগারা ধর] পঠ়িলেও জামীনে 

সুক্তি পায়। লীগ গুগাদের আক্রমণ হইতে হিন্ছুকে বাচাইবার 
বাবা তে নাই-ই, বরং বেপরোয়া! গ্রেপ্তার করিয়! আত্মরক্ষায় 

হিঙ্ছু যেটুফ চেষ্ট। করিতে পারিত তাছাও খর্ব করিয়া আন! 
হইতেছে । কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসন্ড| যেখানে নিক্ষিয, সেখানে 

সংবাদপজ্রই দেশবাসীর প্রধান ভরসা। ব্যবস্থা-পরিধদ 



কার্তিক 
বঙ্ধ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকদের অতিশয় যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ 
উপেক্ষা করিয়া আডনান্পের বলে দাঙ্গার সংবাদ প্রকাশ বন্ধ কর! 

আমর! কিছুতেই উদ্দেস্টতিহখন বসিয়া! নে করিতে পাপ্সিতেছি 
না। পুর্ববন্ের শহর গুলিতে এবং ভিপুরা রাজ্যে এখনই হাজার 
হাজার হিন্দু এ়নাগীর আর এহ্াণের সংবাদ আসিতেছে । 

বন্তমান অগিনান্শ চালু থাকিলে অবয্ঠা আরও শোচনীয় 
হইবে ইহা! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস! 

নূন প্রেস অডিনাল্সে পক গুক1শের নথুনা 
প্রেস অিনান্স জারী হইবার পহ মঙ্গণবার ১লা অক্টোবর 

কধিকাতার দাঙ্গার সংখা শিয়শিখিশ রূপে প্রকাশিত 

হইয়াছে £ 

গঙ্ডকলা কলিকাত।য় নয় জন আহত এখং ছুই জল গিহ্তত 

হইয়াছে । আহ্তধ্েক ম্ধা পাচ জন প্ব কলিকাতায় ছুই 
ঘল কুলির এক শংখদধে লি হুয়া ছিল; সেখানে একটি চায়ের 

দোকানও পুঠ হইয়াছে । এই সম্পর্কে প্রায় ২০ জনকে 

গ্রে্ার কর! হইয়াছে । 

উত্তর কলিক|তায় পুলিশ এক দাঙ্গাকারী জনতার উপর 

গুলেবর্ধণ করে, ফলে দুহ প্যক্তি আহত হয়। 

২৩শে সেপ্টেথর হহতে মোট হতাহতের সংখা। 81$1২ল 
৩৮ জন শিহাত এর্বং ১৫২ জন আহত । 

এই সংবাদ পড়লেই শ্রথমোক্ত খঈনা শিয়ালদহে ঘটিয়াছে 
কিনা সে সর্থক্ষে লোকের মনে সন্দেহ জাপিবে। হু দলে 

কুশিতে সংঘর্ধ, চায়ের দোকান লুঠ এ৭ং ধটনান্ল পথ 

কলিকাতা -এহ তিনটি একত্র হহয়া লোকের মনে শিয়াপদহ 

লঞ্চে তুল প্রাণ! জনায়াপেহ জাতে পারে ! পূজা উপলক্ষে 

শহগের বছ লোক শিয়ালদহ শন হহয়া! দেশে যাইতেছে, 

সুতরাৎ তাহাদের উদ্দিন হ£খার কারণও রহিয়াছে । হাওড়া 
ও শিয়ালদহ প্টেশশ এব &শনে যাওয়।র পথ নিরাপদ একপ 

ধারণ! লোকের মনে জিতে দেওয়! কোন ক্রমেই সঙ্গত 

নহে । উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের পর বন্ততঠহ আমাদের 

নিকট এপ বহু প্রশ্ন আসিয়াছে, এবং জামর1 প্রকৃত 
ঘটনাহল জানিতাম বলয়! তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারি- 

মাছি । কিগ্ত সকলের ত (সে সুবিধা নাই । শহরের অনেকঞ্চলি 

স্থান সধন্ধেই লোকের মশে আশঙ্কা আছে । ঘটনাগপ সঠিক 

স্থানের সংবাদ চাপিয়া গিয়া সমস্ত এলাকার নাম কগিশে 

লোকের মনে সমএ এলাকাটি স্বঙ্গেই জানত আশঙ্কার হয 
হইবে । ইহাতে বত'মান অনিশ্চয়তা আরও বেশী বাড়িবে। 

পাটের দর 
ত1রত-রক্ষা আইন অনুসারে তারত সরকার পাটের 

সর্বোচ্চ এবং সর্ধনিষ় দর বাঁধিয়! দিয়াছিলেদ । ৩০শে 
সেপ্টেম্বয় উহার মেয়াদ শেষ হইয়াছে । পাটের দর বাধ। 
লন্বদ্ধে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আলোচন। চলিতেছে । 

বঙ্গীয় ব্যবর্থা-পরিষদে কংগ্রেস সদন্ডেরা দাবী করেন যে 

'বিবিধ প্রসঙ্গ--পাটের দ্র ১১ 

সর্বনিষন ঘর ৪০৬ টাকায় বাধিয়| দেওয়া হউক । মুসলিম লীগ 
সদন্তেরা তাহাদের এক বৈঠকে ইহার অনেক আগেই এক 

প্রস্তাব পাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে সর্বোচ্চ দর যেন বাধা 

ন]হয়। বাংলা সরকার এ সন্বদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত করেন 

নাই। কেন্দ্রীয় কংখ্রেপ গবন্জেন্ট £বষয়টি সন্ধে ৭1 চাষী এবং 

চটকল মালিকদের সহিত পরামর্শ করিয়! এই সিদ্ধান্ত করিয়া- 

ছেন যে পা্টেপ সর্ধে।চচ বাসধানয় কোন দরই বাধা হইবে 
না, শুধুযে চট ও থলিয়! ধিদেশে রগানী হইবে তার মুল্য 

বাধিয়! দেওয়। হহবে। ইহারা কারণ এই যে ভারতবধকে 
এখনও বিদেশ হইতে বু থাদাশম্ত আমদাশী করতে হইবেই, 

এ সব দেশে ক্জাঘা যুলো চটের খলিয়! সরবরাহ করিতে না 

পারিলে খান্তবন্ত আমদাশা অসন্তব হইয়া উঠিবে। যে আর্জেন্টিন! 

এস্পিম ভারতবধে কসল রণ্াশী করতে গাজী] হয় নাই, সেই 

দেশও ন্দতঃপর কাযা মুল্যে চট ও থলিয়া পাওয়ার আশায় গম 
পাঠাইব]ধ ঝ)বহা কৰিয়াছে। ভারত সরকারকে যেমন 

বাঙালী পাটচাধীর স্বার্থ দেখতে হহবে, ডেমশি সমগ্রভাবে 
ভাকতখাসীর খার্ধের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । সুতরাং 

সব দিক বিখেচনা কারয়। চট ও থাঁলয়। রগানীপ সময় উহার 

মুল্য শিরগ্রণের জাদেশ (য়া তাহারা অসঙ্রত কিছুই করেন 
নাই । 

এহ ব্যাপারে খাংলর লীগ-মন্ত্রীমগ্জলী এবং লীগ পন্রিকা- 
সমুহ কি মনোভ।ব অবলম্বন কাঁরখেশ তাহা আগেই বুঝা 
গিয্লাছল। ভারত সরকারের যে বৈঠকে পাটের সুল্য নিধণ1রণ 
সন্বঞ্ধে আলোচন। হয় বাংলা সপ্নকারের কোণ প্রতিনিধি 
উহাতে যোগ দেন নাই। ভারত সরকার তাহাদের মত 

জা!শবার জঞ্ কালকাতায় £তি পাঠাইয়াছিলেন, মীর | ভাহার 
সহিতও সাক্ষাৎ করেন নাই । প্রধান মন্ত্রী জানাহয়াছেন যে 

কেশ্রীয় কংখ্েস সরকারের সহিত তাহারা কোন সহযোগিতা 

করিবেন না। ভাগত সরকাপের নিকট হইতে অর্থ অথবা 

খাদা গ্রহণে তাহারা আপি করিধেন কিনা তাহ! অবঙ্ত 

তিনি বলেন নাই । তবে পাটের যে খ্যাপারে বত'মানে 

পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষার অগ তাহাদ্দের সহযোগগতা একাস্ত 

আবস্ঠক ছিল তাহ] তাহারা! করেন নাই। লীগ পঞিকাগ্লি 
কংখ্েসের সিদ্ধাণ্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়। ধরিয়াছেন বে 

কংখেস চট ও থ'ঁলয়ার দাম বাধিয়। দেওয়।য় পাটচাষীর 

সর্বনাশ হহবে, তাহার! পাটের ভাষ্য দামে বফিত হুইবে। 
পাটচাষীএ সঙ্গে লীগ মন্ত্রীমগ্ডলী গুলি ১৯৩৭ সাল হইতে বে 

ধ্যবহার কয়! আসিয়াছে 'তাৎ1] কোনও ক্রমেই চাষীদের 
স্বার্থসিদ্ধি্ন সহায়ক হয় নাই । প্রথম সাধারণ নিবাচন হইতেই 
পাটচাষী প!টের সনি দাম বাধিত দেওয়ার দাবী করিয়াছে 
কি্ত হংরেজ-ভোট হারাইবার ভয়ে খাজা-প্রজা কোক্সালশন 
মন্ত্রীসভ। তাহ! করিতে পারেন নাই । পরে লীগ মন্ত্রীমগ্ল 
গঠিত হইলে তাহারাও উহা! করেন নাহ । বতর্মানে লীগদল 
পরিষদে ইংরেজ-ভোট্ের উপর পুধের ভায় নির্ভরশীল নহেন 



১২ 
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বাবিয্বা দিতে পারিতেন | তাহা! করিলে ভারত সরকারকে ও 
এ দর হিসাবেই চট ও থলিয়ার রগানী মুল্য নির্ধারণ করিতে ' 
হইত কিন্তু তাহার! তাহাও করেন নাই । কৎপ্রেসের সহায়তায় 

পার্ট চাষীর স্বার্থ রক্ষ| হয় সম্ভবতঃ ইহ! ভারা চাছ্ছেন ন!। 
চাষীর সর্বনাশ হয় হউক, তথু কংগ্রেসের সাহায্য তাহারা 
লইবেন ন।। 

পার্টচাষীর সহ্বিত ১৯৪০ সাল হইতে লীগদল মিথ'াচার 
ও ছলনা করিতেছে । এ বংসর বাধাতামূলক পার্টচাষ 

নিষ্ক্রণের সিদ্ধান্ত ব্যবন্থাঁপরিষদে গৃহীত হইলে পাট চাষের 
জবি জরীপ কর! হয় । কোন অল্ঞাত কারণে এ জরীপ বাতিল 

করিয়া পর বংসর পুনরায় শুতন করিয়া জব্ীপ করা হয় এবং 
উহ্থার পরিমাণ পূর্ধ বৎসরের প্রায় খিগণ দাড়ায় | তদবধি 
এই জমির জাট আনি পরিমাণ জমিতে চাষের অন্মতি 

দিয়! কার্ধতঃ পূর্ধের চাষের পরিমাণই বহাল রাখা হইয়াছে 
এবং তার জন্ত পাটের দাম বাড়িতে পারে শাই। উডছ্ডে 

কমিশনও তাহাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে লিিয়াছেন যে এই জরীপ 
সঠিক মনে করিতে তাহার! প্রশ্তুত নন । হছাতেও বাংলার 

লীগ নেতার! থামেল নাই । যুখের সময় জামেপ্লিকার চাপে 

পির! ভারত সরকার চট ও থাঁলয্বার সর্বোচ্চ দর বাবিয়া দেশ 

এবং তদনুসারে পাটেবও সর্যোচ্চ পর গ্ির করিয়া দেন। 
বাংলার লীগ লেতার! এই পিথাস্তত নতমন্তকে মানিয! লইয়া 

ছিলেন । ইহার প্রতিবাদ পধস্ত তাহারা করেন নাছ । 
পাটচাষীর স্বার্থ তাহারা গত দশ বশর নিজ্জের। রক্ষ' করেশ 

নাই। বরং পঞ্রমাগত শিজ্জেদের দলগত স্বার্থরক্ষার খাতিরে 

উহ্ছ৷ বিসর্জনই দিয়! আসিয়াছেন। 

পাটচাষীর ধতমান জবন্থা শোচনীয় ৷ দাঙ্গার আগে 
পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে দর উনিপ-কুড়ি টক! পর্যন্ত উঠিয়াছিল, 
দাঙ্গার পর উহ! নামিয়। পাচ-ছয় টাকায় দাড়াইয়াছে। 

ইছার কারণ আছে। পূর্ববঙ্গে লুঠতরাজ ও ও অরাজকত।র 

ফলে পাট-ক্রেতাদের দাল।লেরা হাজার হানার নগদ টাকা 

লইয়া বাজারে বসতে ওরস! পাইতেছে ন।। পাট যতক্ষণ 

কেনা না হয় ততক্ষণ উহ্ মুসলমানদের সম্পত্তি, কেনা হইলেই 

হুইবে হিন্দুর সম্পর্তি। তখন উহ্থাতে আগুন ধরাইয়া দিলে 
বাচাইবার কে থাকিবে না। এই শ্রেণীর মলোভাখ পূর্ব- 

বঙ্গের বহু স্বানে রহিয়াছে। 

এই অবগ্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় পূর্ববঙ্গে শাস্তি 
স্থাপন । বাংল! সরকার তাঙছ! পারেন নাই, পারিতেছেনও 

না। বতর্মান অবঃ1তেও পাটচাষীকে বাচাইবার জন্য 

ভাঙার! কিছু সাহায) করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেছ 

মাই। কংখ্েস গবর্শেন্ট রপ্তানী চট্ট প্রভৃতির যে দর নিধ্ণারণ 
করিবেন তাহ! পূর্বাপেক্ষা বেশী হইবে । তদন্ুসারে পার্টের 
দ্র ২৫২ চীকার বেশী, এমন কি ৩০২ টাকার কাছাকাছি 

শত শা সর পাসম্থাহ হজ পাস ০০ রত ৪৪ ৩০৫৭৪ জা ও শপ এসব ১ আস চিত ৯ তত 

প্রবাসী 

জুতয়াং কংগ্রেসের দাবী অন্থসারে পাটের সর্বণিয় দর তাছার! 

শপ জপ টিপি সহিত জপ হর ভিউ জা দল শর 

১৩৫৩ 
শত সত শত শ শি সি সত এ শনি পর হত সর স্৯নিু অজ জার তি ও লজ জ জানিস তত রাজ এ জপ আ ও নএ জএসচরি, (বীজ জিরার ভাতচজস্হনি 

পড়িতে পারে । বাংল! সরকার চেষ্টা! করিয়া এমন ব্াবস্থ! 
করিতে পারিতেন যাহাতে এই সর্ধোচ্চ দরই চাষীর নিকট 
সর্বনিষ্জ দর হইতে পারিত এবং চাষীও পাটের ন্যায্য দরই 
লাভ করিত । পাট ক্রেতাদের নিরাপত্তার এবং প্রীত পাট 

নিরাপদে কলিকাতায় জমদানীর বাবস্থ! তয়ানক কঠিন কিছু 

নয়, জসস্ভব তো! নছেই | তাহ! করিলে চাষী এ বংসর পাটের 
তাল দর পাইয়া হাক ছা়িতে পারিত। কিন্ত কংগ্রেসের 

কার্ধের বিক্কত ব্যাখ।। করিয়া মুসলমান চাষীদের নিকট 

কংখ্রেপকে হেয় করিবার জনা ঘে অসহযোগ তাহার] করিতে 

চলিয়াছেন তাঙার ফলে চাষীর সবনাশ হইবে। 

শি শট আপন ও অন এ জন জী সিল 

ভারতের খাদ্যবন্ত € বস্ত্র [নযুন্থুণ 
বিঙ্ার প্রাদেশিক কংেগ কাঁমটির কগ্ায়ী সভাপতি 

অধ্যাপক আব,ল বার খাদা ও বন্র িয়গণের প্রসঙ্গে প্রেস 

রিপোর্টারকে বলিয়াছেন যে, শান! কারদে দেশে পাদ্যসহট 
দেখা! !দয়াছে। প্রাতাবিক অবস্থাতেছই, ঘখন তারত১ চাঁষ- 

বাসের অবস্থা তাল, বাহির হতে খাদাড্ুবা) বিশেষ কারয়! 

ডাল ই'তাদি আমদ।নী করিতে হয়। কিন্ত যুগ্ধারন্জের পর 

হইতে এ সকল খঞ্চ হইয়াছে । তাহা! ছাড়া নগমান সময়ে 

সামরিক বিভাগঞ্জলি যথে্ পরযাশে নি প্রয়োজন মিটাধধার 
জঞ্ খান প্রপ্য কিনিকেছেন | এই নমন্ত প্রীত খাগ্ঠবস্তর যথেঞ& 

পরিমাণ অংশ শোচশীয়ভাবে অপচয় ছইয়। থাকে । এই 

সমণ্ত কারণ ব্যতিরেকে ও সৃলান্ফীি ঠ্ল কারণে খান 

দ্রব্য বাজার ধহতেে সরিয়া যানতেছে । লাভ কঙ্িবার পো 

বিক্রেতাগণ তাছাদের বর্মবুর্ধ এখং কতব্যবোধ ভুলিয়া 

যাইতেছে । 

তিশি আরও বলেন যে, “খা বাড়াও' আন্দেলন আমাদের 

দেশে একেবারেই ব্যর্থ হ্ইয়াছে। সাধারণভাবে ইউরোপ 
অথবা! আমেরিকার ক্ষেত হইতে যা শম্ত উঠে ভারতে তাঙ্ছার 

এক-তৃতীয়াংশ মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইংলঙে যুদ্ধের মধ্যে 

বিমান আক্রমণ সত্বেও দ্বিঞণ পরমাণে শশ্ত উৎপন্ন হইয়াছে । 

জগতের সমস্ত খড় বড় দেশখুলি সমস্ত থা্সপ্ভার কিনিয়] 
সরকারী গুদামজাত করিতেছে । সেসব স্থলে সপকারই এক- 

চেটিয় খান্ত বন্টক ও সরবরাহকান্ী। প্রাথমিক ভাবে যাহারা 
খাগ্ঠ-শন্ত উতপঘ্র করিয়া থাকেন, সরকার সেখান হইতে তা 
সংগ্রহ করিয়া লইতেছেন। তাহার পর একটি দাম স্থির 

করিয়! সেই নুল্যে সকল কিছু অর্থাৎ খান্চব্ধ, বস্ত্র ইত্যাদি 
বণ্টন করিয়া দিতেছেশ ৷ ভারততবর্ধও যদি অনুরূপ নীতি এক্ণ 

কয়ে তবেই বাঁচিতে পারিবে । 
তিনি বলেন যে, বত'মানে আমাদের সম্মুখে একটি কঠিন 

কতরব্য রছিয়াছে। সরকারী সাহায্যে এবং জানুকৃল্যে 
চাষের উপযুক্ত জমিগুলির ঘতট! সম্ভব উদ্ধার সাধন করিতে 
হইবে । তাহা ছাড়! পণ্য-প্রততের জন্ভও একটি সংস্কত ব্যবস্থা 
অবঙত্বন করিতে হইবে | যাহাতে সমস্ত পণ্য একটি বাধ! 
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ঘামে বাজানে বিক্রয় হয়, সে বিষয়ে কড়া দৃষ্টি রাখিতে ছুইবে। 
আর কাপড়ের বিষয়েও এ কথ! বলিতে হয় যে মাথাপিছু 

কাপড়ের বরাদ্দ আরও বাড়ান দরকার । গ্রামে পকায়েত 

এবং শহরে ভর্রধযঞগণকে লইয়া সংসদ গঠন কপিয়া বস্ত্র- 

বন্টনের ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে । কোন ক্রমেই যেন কোন 

কোন অঞ্চলে প্রয়োজন অতিরিক্ত পরিমাণ না পাঠান হুয়। 

এ বিষয়ে একটি বধাপার বিশেষভাবে লক্ষা করিবার আছে, যে 

সমস্ত জাম! কাপড় তৈরী অবস্থায় শিরুয় হয় তাহার অধিকাংশই 

বাজার হকতে উদ্ডিয়। যায় এবং সুযোগ মত বিক্েতাগণ 

গলাকাট! দাম আদায় করিয়। নেন । 

নি বালেশ যে, গবন্খেন্টের একচেটিয়া ক্রয়নীতি অখলম্বন 
কর] প্রয়োজন । প্রথমে যাহাদের হাত হইতে মাল বাঞ্ছির 

হয়, তাহাদের কাছ হইতেই পদধ সংখ করিয়া ফেলিতে 
হইবে | শ্রিধু হা! করিলেন চলিবে না, বণ্টন, সংগ্রহ্থ, 

সরবরাছ ধত্যাদি বা।পারে শরকারী নিয়গণ সম্পূর্ণ প্রয়োজপ। 

পরিশেষে অধ্যাপক বাব বপেন যে, বতমান সময়ে মল 

শযথ। ওদাযজাত কর, উচ্চ দামে বিক্য় করা ও এই 
লমণ্ত 1গ্রণিষপন্জ (বিধয়ে দুয়াচুরীর জগত যে সমন্ত আইন 
ও খ্যবন্ধা আছে তাহ! উপযুক্ত নগ্ছে। বত'মান খাদা বঞ্ 
ও অন্তান্ত পণ্াদি বিবয়ে যে সঙ্কট ফ্াড়াইয়াছে তাহাতে 

প্রতোক জেলায় এপেশাল ইাহবুনাল প্রতিষ্ঠিত ছৃগয়া এয়োজন। 
প্রশ্থ্েক ভেলায় বার প্রণ কিয়! উপমুঞ্ নাগরিক অথবা 

আজাদ [ছন্দ ফৌঁজের সদস্ত লইয়া স্পেন: পুলিশ? গঠন কণ। 

উচিত 1 নিরপ্রশ ব্যাপারেধ কাছে আই েশশ পুলিশ 

মাথা ধামাইবে "তাহার! চোরাবাঙ্গার। জুয়া ইতা দির 
ব্যাপারে বিশেষ কিয়া নজর দিখে । গবন্ধেণ্টের এখন 

ডিন্রীক্ট এযাডভাইসরি কমিটি গাদিয়। টিন্রী কন্টেল কমিটি 
গড়িয়! তোল উচিত। এই কণ্টেল কফিটি সস্ততঃপক্ষে 
£ ১) অন্ুমণতপর্ দেওয়! ও বাতিল করিয়া দেওয়া এবং 
(২) অধথ! গুদ!মজ। ত মালগিলি বাজেয়াপ্ কর! ও পুনর্বণটন 

ব্যাপারে ক্ষমতাশীল থা!কবে। 

যুক্তপ্রদেশে খাগ্যনংগ্রহ প্রচেষ্! 
বুক্রপ্রদেশের খান্চনংগ্রহ প্রচেষ্টা সাফল্যমখ্িত হ্ইয়াছে। 

গত ৩১শে গঞ্জ তারিখ নাগাদ যে পরিষাশ খাদ্যসংএক্রে 

কথা ছিল তাঞ্ার শতকর। প্রায় ৮০ ভাগ সরকারী গুদাম- 
জাত হইয়াছে । প্রথমে যখন এই বাবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন 
খাদ্যসংগ্রক প্রচেষ্টার অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। 

ক্কষকের! সহজেই চোরাবাজারে যে দাম পাইতে পারিত 

তাহার অপেক্ষা কম মুলো খাধ্যপামগ্রী সরকারকে বিক্রয় 
করার সম্ভাবন। অশেক কমছিল। কিন্ত কংগ্রেস গবন্ছেন্ট 

অত্যন্ত বৈর্্যেসহকারে এবং 'কষ্টসহিম্টতার সহিত ধীরে ধীযে 
হাঞ্জার হাজার টন পরিমাণ শন্য সংগ্রহ করিয়া! গবঙ্ষেন্টের 

খুদামজাত করাইয়াছেন। মুক্তপ্রদেশ হইতে হুর্ভিক্ষের 

বিভীষিকা এখন একেবারে অপসারিত হ্ইয়াছে। গত 
এপ্রিল মাদে পঞ্চিত পদ্থ প্রতিস্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি 
যুক্ত প্রদেশে একটিও নরনায্নী অথখ শিশুকে অনাহারে মগ্সিতে 
দিবেন না। তাহার সেখ প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইয়ছে। 

পঞ্ডিত পন্থ এখন জনসাধারণের খাদা-সরবরাহ বিভাগের 

পরিচালন ব্যবস্থার আগাগোড়া সংক্ষারের দিকে নজগ 

দিয়াছেন। প্রথমে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীমুলী হাতে ক্ষমত! 
গাইল তখন পিতিল সাগ্রাইয়ে অবস্থা এবং বাবস্থা কদকটা 
খাপছাড়া ধরণের ছিল। খাদ্যদং গর, বণ্টন ও সরবর।ছ্ের 

ব্যবস্থা ছুই জন প্রবীণ কর্মচারীর যধ্যে তাগ করিয়! দেওয়া 
হইয়াছিল । এই ছুই কর্মচারীকে সেক্ষেটারিয়েট এবং 

এন্সিকিউটিভ দুই ব্যাপারেই মাথ! খাষাইতে হইত | কাজে- 

কাজেই আসল কাজের বাপাগে গঞ্জগোল উপাস্থত হইয়াছিল। 
পণ্ডিও পন্থ প্রথমে এই ৫ই কাক্ছকে পরম্পর্র সংযোগহীশ ভাবে 

বিভঞ্ঞ করিয়াছেন এবং এক জন গাতন্্র 'কুড কমিশনার? শিয়ক্ত 
করেন। এই ফুড কর্মিশনাবের উপর শ্বান্তসং গর, খঃরবপ্টন, 

বেলামরিক-পরবরাহ, প্রাঞ্ধেশক বন!নয়ন্ণ ও শর্কর!- 

পিয়ন্বণের দাস্সিহ অর্পণ করা হৃইয়াছে। 

ভারতীয় পিডিলিয়ানগণের অক্ততম বশষঞ্ কী শ্রয়্ 

ভগনান সহায়ের টপর কাঞ্জটির তার দেওয়া ছ্হ্য়াছিল। 
তিনি যথে কুতিত্ের সঙ্থিত কাধ সম্প করিয়াছেন । 

ফুড কমিশনারের অধীনে চাগি গন কমচানী ক্দাছেশ। এই 
চার জন কর্মচারীকে খাস্ভবণন্টন এবং খেসামরিক পরবরাষের 

(ওপুটি ডাইরেক্টার খল। হ্য়। তাহারা যথাঞমে খা্উসংএহ, 
খাঞ্বন্টন। এবং বন্ধ ও ৮নি পিয়ঞ্ছণের ব্যাপারে নিযুক্ত 

আছেন। বেসামরিক খাদ্যসরবরাষ্ের সেক্জেটারী এখন 

কেধপমাআ কাগজপ্র সম্বন্ধীয় কাই করিবেন । 

এই সম্ড খ্যবস্থার ফলে সুফল ফপিয়াছে এই যে অগ্ান্ 

খছর সামাস্ধ হুতিক্ষ ও বন্াধিক|রণ ঘটিত অবস্থা] আদিলেই 

জনসাধারণের কাতর আগ্রন:দের অবধি থাকিত না । কিন্তু 

বন্তমান বৎশরে বালিয়! গলার ।তশ-চতুর্ণাংশ, পোরখপুর 
অঞ্চলের বহুস্থান, কাশী এখং আংশিকতাবে শীতারামপুরে 

প্লাবন হইলেও “সই ঘটনার প্রনরারৃত্ডি ঘটিতে পারে শাই। 

মন্্ীমঞ্চলী আর একটি বিরাট সমস্যার সমাধান করিয়াছেশ। 

জেলার পরবরাহ খ্যবপ্কার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা প্রায়শঃই শ্বর্জন- 
এরীন্ি ও অঙ্কাঞঙ্জ অপকাধে ছ& । প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের পার্ল- 
মেন্টারী সেক্েটানী আয়ন চঙ্রভান গুপ্তের নেতৃক্দে একটি গুপ্ত 

কমিটির দার! সম্যক পরিদর্শনের পর প্রত্যেক বানস্তি, কতটা! 

কাপড়, কোরোধিন, চিনি ইত]াদি পাহতে পারে এবং ধিশেষ 
পাবণাদি উপলক্ষেই বাঁ কতটা পাইতে পারে তাহার সহদ্ধে 

বাধারবাধি নিয়ম প্রবতিত হইয়াছে। 
খাঁধ্যসংএহ বাপারে জনসাধারণের সাহাযা গ্রহণ করা 

হইয়াছে । জনসাধারপ-গঠিত একটি পুনধিচারি কমিটি ক্রমাগত 



১৪ প্রবাসী 
শন শত শন শি ৭ 

লরবরাহ সন্বক্ধীয় নিয়্মাবলীর আলোচনা ও প্রয়োজনমত 
নিয়মাবলীর পরিবত'নের সুপারিশ করিবে । লাইসেন্স কমিটি 
নাষে আখ্াযাত একটি কমিটি সমন্র খাদ্য সরবরাহের দোকান- 

গুগ্ির খোঁজখবর লইবে এবং তাহাদের হিসাবপর দেখিবে। 

তাহাদের অনুমোদনেহই দোকানগুলিকে রেশন দ্রব্যাদি 
সরবরাহের অগ্ুমতি-পত্র দেওয়া! হইবে । তাহার ফলে সময় 

সময় যে রাজখৈতিক খ্বার্থহট নেতার! আখ্মন্বার্থ সিদ্ধির চে! 
করিয়। থাকেন, তাহারও সুধাহ] হইবে । 

আয়ও একটি কমিটি গঠিত হহুবে খাদা্রবোর উপযুক্ততা 

পরীক্ষার জন্গ | এবিষয়ে সাহাযোর জনক প্রদেশের পাচটি 
প্রধান কেলজে ল্]াবকেটাতী পন করা হইবে । খাদ্য 

সরবরাহের দোকান হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়। তাহাকে 
পরীক্ষা ক্রয়! যদ প্রয়োঙ্ধন বোধ হর তবে বাজার হইতে 
সরখইয়। দেওয়া হহবে। 

সিভিলগানলাই ব্যপারের নানা কত বাচ্ুযুতি এবং ছুনাতি 
ইতাধির জঙ্গ কঠিন শান্তিব বাবপ্ধা হইয়াছে । এ বিষয়ে 
এগার জন কর্মচারীর ইতিমধোইহ শান্তি হইয়াছে। 

বন্দাশদের অবন্থ। 
: খ্রিটিশ বন্ত্রশিগ্ের নৃতন সং%1র পরিকল্পনার কথা কটন- 

ওয়ার্কিং পার এক রিপোে উল্লিখিত হইয়াছে । যদিও 

তাহাকে বয়ন-শির সন্ধে সর্বাঙ্গঙুন্দর এবং শু ব্যবস্থা খল! 
যাস না, তথাপি বাস্তব কষে ইহ| হইতে আমাদেরও অনেক 
কিছু শিখিয়। লহবার আছে। কেব্লমাআঅ যে কলকারখান। 
বিষয়ের উন্নয়ন-প্রচে্!র পরিকলপন। ইহাতে আছে তাহাই 
নহে, ইহার মধো সমগ্র বৈষয়েক খ্যাপাপের প্রতিও নঙ্কর 

জেওয়! হধ্য়াছে। 

শুধু আমাদের কেন, ব্রিটিশ বয়ন-শিক্পেরও বর্তমান ব্যবস্থা 
নিঃস.নহে প্রাচীন খল! যাইতে পারে। ১৯৩০ সালে যে 
অগ্রুসন্ধাণ কাধা হইয়াছিপ তাহা হইতে জন] পিয়াছে যে 
বিলাতের প্রায় ২ হইতে এ অংশ পরিমাণ যশ্ত্রাণি বিশ 
বছয়েরও বেশী পুরাতণ। আমাদের অবস্থা তো আরও 

খারাপ। মোটাএুটি গাবে যন্ত্রঙলি যে কেখলমাজ্জ পুরাতন 
তাহ।ই নে, বতমান সময়ের হিসাবে এক রকম কাজের 

ব:হিরেও বটে। সুতা কাটার বাপারে যদিও ৫মউল 

ম্পিশুলস্' বাবহারের ঘার। কতকট। আধুনিকতা জায় আছে, 

বয়ন ব্যাপারে মোটেই সে কথ! খাটে ন।। কারণ শতকর। 
৫টি স্বয়ংক্রিয় মাঞ্জর ভাতের বাবহার আছে। এই হিসাবে 

আমেরিকায় শতকর] ৭৫টি ক্ষেত্রে এই ব্যবন্থা। কেধলমাপ্র 

যস্ত্রবিজ্জানের উন্নতিকলেই যে শংস্কার সম্প্রতি আবশ্যক তাহ! 

নহে শ্রমিক চাঞ্ল্যের জন্যও ইহার প্রয়োজন ঘটয়াছে। 

যদি আমেরিকার পন্ধতি অনুযায়ী নুতন যঞ্্ স্থাপন ও 

সংস্কার ব্যবস্থ। কর] হয় তবে হুতাকাটীা! ধিভাগে শতকরা ৩৮ 
ভাগ, বয়ন বিভাগে শতকর। ৬২ ভাগ, এবং প'রচালন বিভাগে 
শতকরা! ৮৪ ভাগ শ্রমিকের প্রয়োজন কমির়! যাইবে । বে 

১৩৫৩ 
শতশত তত শসা 

পঞ্তাছে ৪৮ ঘণ্টা কাজ হুইবে তাহাতে শতকরা! ৫২$ ভাগ এবং 
যে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ হইবে, তাহাতে শতকরা ৪০ ভাগ 

শ্রমিকের প্রয়োজন থাকিবে না। 

প্লট রিপোর্টের অনুমোদন আন্থসারে অন্যান্য সংক্কার- 

ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের বিশ্রাম করিবার জঙ্গ গান, বৈহ্যতিক 
এয়ার-কণ্ডিশন করার বাবগ্থা, আমিকদের ছুর্ঘটনার পরতিকারে 

প্রাথমিক চিকিৎসার বাবস্থা! এবং অন্যান্য শ্রমনযাপারের 
প্রয়োজপীয় বাবহাদি করিবার আয়োজন হইতেছে । হিদাব 

করিলে দেখ! যায় হ্থতাকাট।র ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যগ্জাদি 

একরকম সম্পূর্ণ ভাবেই টেকৃ্পটাইল মেসিনারী লিমিটেডের 

হাতে । বভমান সময়ে এই কোম্পানীর সামর্থ) অহ্যামী 

বংসরে ১০ লক্ষের কিছু বেগা সংখ্যক তকুলি পাওয়া সন্জব | 

তবে এই কোম্পানী শশ্রই তাহাদের উৎপাণধন আদ ত1 শতকর। 
৬০ ভাগেরও বেশী বধিত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করেন। 

“ওয়1ইঙিং ও বিমং বিভাগের যে সমন্ভ য*পাতি তৈয়ার হয়, 

তাহাতে দেশের চাহিদা কোশ প্রকারে মিঠটিতে পারে। 

সাধারণ অখহায় ওয়ার্প ওয়াই (৬ যণ্ত্রের শতকর। ৪৫ ভাগ এবং 

ওয়েকট ওয়াইঙডিং যগ্তের শব্তকরা ২৫ সাপ বাহিরে শ্বপ্তানী 
করা হ্ইয়াথ।কে | বয়ন বিভাগে প্রায়োজনীর যখাদির জত 

নর্থপ-কোন্পান্ী ১৯৪৮ সালেখ প্রথম দিকে ৬০£ মাঝু 

সরবরাহ করিবার আশ? দেন। তাহাপ মবেো ২০৪০ মাকু 

বাহিরে রপ্তাণী হইবে! উদ্বপ্ত যাহা থাকিবে হাঙার ছারা 
আয়ালও ও ত্রিটেশের যুক্তরাজ্যেরই চাহিদা [ঘটান স্ব 

নহে । ফিনিশিং সেকৃশশের কাজের বন্থাধির জনক ৬টি 

কারখানা]! আছে। ইহার বিভিন্ন প্রকারের ফিপিশিতের 

যন্থাদি তৈয়ার করিয়া থাকে । যুদ্ধ-পুধ সময়ে প্রয়োজনীর 
যগ্সের যেটুকু অভাব ঘটিত তাহা জার্মান্ট হহত্ে আনাইয়া 
লওয়। হহত। নুতরাং দেখ! যাইতেছে যে ঠিক পগিমাণ মত 

যন্ত্রার্দি আমদের ভাগে; মিলিধে কিনা ভাহাতে সনদে আছে। 

স-্পূথভাবে শিক্ষধ চাহিদ। মিটাইবার পর ব্রিটেন হইতে বাদি 

রপ্তানীর জঞ্জ জার কিছুই উদ্ভ থাকা স্ব নহে। এই বিষয়ে 

আমাদৈর যথেষ্ট চিন্তা কিব!র আছে, কারণ আমাদের দেশের 

নূতন মন্ত্র বসাইতে ও সংস্কার কগিতে এই সমস্ত খুটিনাটি 
প্রভাব যথে&। নুতন যগ্প বসাইবার ব্যয় যথেঃ্ধ। ১৯৩৯ 

সালের আগষ্ট মালের পূর্বে যে বায় সম্ভব ছিল, এখন শাহ] 
হুইতে সুতাকাট! যগ্তাদির খ্যাপাপ্কে ৬৫"/. এবং খ্রয়ংক্রিয় মাকু 
বসাইতে ৫০/, ব্যয় অধিক পড়িবে । ল্যাঙ্কাশায়ার মার্কা 
মাকুর জন্ভ ৭০:/. হইতে ৮০"/., ওয়াইঙিং ব্যাপারে ৭০"/, এবং 
ফিশিশিডের যগ্রাদির জন্ত ৭৫/. হইতে ১০০/. ব্যয়ভার 

বাড়িয়া যাইবে বলিয়! মনে হুম । 

দেপীয় বপ্্রশিল্পের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে প্রথমে বর্ঘমান 
অবস্থা একটি সামখ্িক খু'টিনাটি ছিসাখ লইতে হইবে । ভাহাক় 

পরে নূতন যন্ত্র সংযোজন ও সংস্কার ব্যবস্থা কন্বা লন্ভব। 



কান্তিক 

বোম্বাইয়ের কমার্স পিক! এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন 
দেশীয় কারখানাখপির ধরাধিকারিগণের প্রতিনিধি লইয়া 
একটি সমিতি গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । যাহাতে 

ব্রিটেনের কারখানার প্রয়োগুনীয় যন্ত্রাদির উদ্নগঞ্লি এ দেশে 
জান! যায় সে বিষয়ে চে! করিতে হছুইবে। এবিষয়ে এক 

সঙ্গে সবকিছু কর! সম্ভব নহে ॥ স্রতরাং যাহাতে বীপে ধীরে 

খ্যবস্থ! করিয়া উঠা যায় সেই চেষ্টাই আগে ক! কর্তব্য । 

বস্্পরবরাহ প্স্থা। 

গত কিছুকাল হইতে নন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বযাপায়ে জনসাধারণের 

নান] প্রকারের আপতি-আালোচনা শুনা] খাইতেছে। ঘে 

বম্-শিয়গ্রণ বাব আজ প্রায় তিন খংসর কাল ধরিয়। চলিয়া ও 

জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়েজশীয় বন্রাধি যথেষ্ট পরিমাণে 

দিতে পাধিতেছে না, তাহার নিশা। তো করিবারহ কথা । 

বোধ|হ নিপ-মাপিক পমিতির সঙাপতি মার বিঠল চন্দা- 

বরকাণ গত সান্বংসর্িক পন্মেশনে খপিয়াছেন যে যুদ্ধ-পুব 
সময়ের সরখপাহ্র সাহত এখন আর বিশেষ পার্থক) থাকিবে 

ন|। সেহ অঞ্পাতে পরখরাহ করিতে মিলগুপি এখন প্রায় 

সমর্থ । এহ উঞ্জির ফলে জনসাধারণ মনে করিয়াছিল যে 

তাহার? ুঞ্ধপুর্ব এময়ের মত এবং ধেহ পরিমাণে শস্ত্র ব্যবহার 

করিতে পারিবে । কিন্ত শত ৩৮ মাসের অতিওতা হহত্ে 

দেখ! গিয়াছে যে পার খিঠল চন্দাখককারেগ হায় বিশেষজ্ঞের 

আশ! ফলবতী হয় নাই । 

কাপের কলগ্জপি এ বিষয়ে একমাত্র অপরাধী শহে। 

বঞ্জমান বগ্রশিয়গ্রণের ফগে কাপড়ের কলগুপি প্রয়োজনের 

সহিত সামঞ্র্চ রাখিয়া পরিমাণ মত বস্ত্র খয়ন করতে 

পাধিতেছে না। ইহার উপর আছে শ্রমিক ধর্মধট এবং চোরা- 

বাজার । কোন কোন কারখাশার বশর চোরাখাজাপে যায় 

ইহাতে সন্দেহ মাত নাই । এহ বিষয়ে পুঙ্খানপুঙ্থ অগ্সন্ধান 
আবঙ্কক | সন্প্রত কতকগুলি কারখাশ! হাত-বদল হইয়াছে । 

এখানে অগ্ুসন্ধান করা কর্তব্য যে এই মাপিক পরিবতণনে 
দ্বারা কোন প্রকার চোরাবাঞ্জারী-সরবরাহের সুবিধা! হইয়াছে 
কিনা। 

' খতমাশে শহ্রগুলির ধুচ র1 সপ্পনবরাহ ব্যাপারেও গগগোল 
আছে। কতকগুলি পার্যতা ধেশীয় অঞ্চলে এবং কতকগুলি 

গ্রাম এলাকায় এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে সেখানে কেবল- 

মাত্র খুচরা অপপবরাহ্ন ব্যাপার ছাড়া পাইকারী খিক্রয়েও 

চোরাবাঞ্জার হইতেছে । যাধাই ঘটিয়া থাকুক এ বিষয়ে 

কোন প্রকার স্বঙ্গোবন্ত কর! সম্ভব কিনা তাছা 

গ্রাদ্দশিক অথবা! কেন্জীয় সরকারের দেখা দরকার, বস্ত্র- 
নিয়ন্ত্রণ সমিতি হাতে উচ্ছ! ছাড়িয়া! রাখা যায় না। ছুই বংদর 

আগে কতকগুলি এদেশ প্রাদেশিক স্বায়ভ-শাসনের নজির 

দেখাইয়া! যাহাতে বস্তরবন্টন ব্যবস্থ! নিজেদের হাতে আসে 

শপ পর ওসি ৯ জি পন সা সানি শি এ 

ক 
১৫ 

লি শি 
শি সি জি পা রত, রি তা 

সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ্রবং বছ-ানয়গ্রণ সামাতির সাত 

বাগ খিতগ] করিয়াছল | কিন্ত হুঃখের বিষয় এই যে প্রদেশের 
হাতে বন্ত্র-নিয়ন্্রণ ভার আসার পরেও বিশেষ কিছু উন্নতি দেখ! 

যায় নাই। 
কালকাতা৷ শহরের বস্তখণ্টন ব্যবস্থা সথদ্ধে ঘত পুর জানা 

গিয়াছে তাহাতে মনে হ্য়যে চোরাখাজাপপ এবং নিয়খ্রিত 

দোকান ছুই প্রকারই সমানতালে চলিতেছে । কিন্ধ বাংলা 

সরকার চোর।বাজার মনের কোন প্রকায়ের ব্যবস্থাই 

অবলথন করেন নাই। দোকানঞ্ছলিতে অনবর তই ভীড় ও 

লন্ব] লাইন কেন হয় সে কথ! কে বলিবে ? 

উড়িধ্যার"রাঞ্জধানী 
উদ়্িধার রাজধালী শেষ পণ্ড ভুখনেগরে স্থাপি৬ করাই 

ধর হল । বহধিন যাবৎ উড়যার রাজধানীর খান নির্বাচন 
চপিতেছিল, কিন্ধ কোণ চড়াও সিঞ্ধাস্ত কর! সম্ভব হয় নাই। 

এতধিনে তাহ! হইল। প্রথমে একটি কখিটি কটফের 

তুলসীপুর অঞ্চলকে খাঞজবাশীর জন্য নিরাচন করিলেণ। 
বিশেষজর? উহা! অনুমোদন করিলেপ না। তারপর একবার 
বহুরমপুরের নিকটবর্তী প্নাঙ্াইলুডা, একবার ধুর্ধার নাম হইল । 

কটকের নাম আবারও উঠিল। কিঞ্তু ইহাদের একচিও শেষ 
পর্যন্ত সর্বজণসম্মত হইণ না । আবার কমিটি বসিল। স্থির 

হইল যে, ইছা! কটকেপ্প বিপরীত দ্রিকে মহানদীর অপর পারে 

চৌদুয়ার রাজধানী হইবে । সম্প্রতি উড্িষ্যার পরধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
মহ্ত[ব এই সিদ্ধা্ড বাতিল করিয়। দিয়া ভুবনেশ্বরে রাজধানী 
স্থাপনের জণ্য খ্যবস্থ। পরিষদের সণ্গগণের সম্মতি প্রার্থন। 

করিয়াছেন এবং তাহ! লাভও করিয়াছেন । ভুবনেশ্বর প্রাচীন 

এত্িহাপিক স্থৃতি বিজড়িত পুরাতন স্থান । উদ্ভিষ্যার রাঞধাশী 

নিধাচিত হইবার যোগ্যত1 উহার আছে। দীধ ভয়োদশ 
বশর কাল ধরিয়া বাজধানী শির্বাচনের পরিশ্রম এতদিশে 

সাফল্যমগ্ডিত হহল। 

3 প্রমথ চৌধুরা 
বিগত ১৬ই ভাত, সোমবার রাত্রে 9৮ বৎসর খয়সে শ্রীযুক্ত 

প্রমথ চৌধুরী পরলোকগমন করেন। ১৮৬৮ শ্রীষ্টান্ষে যশোহ্রে 
--পাঁবনার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে তিনি জশ্বএ্ছণ করেন। 

সার আশুতোষ চৌধুশী তাহার জ্োষ্ঠ ভাতা । জনস্থান 

যশোহর হইলেও তাহার খ!ল্য ও কৈশোর কিফনগরেই 

কাটে। প্রেপিভেন্সী কলেজের তিনি কৃতী ছাএ ছিপেন। 

বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশান্ত্রে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। 

এম-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেমীর প্রথম 

হইয়া প্রমথ চৌধুরী বিলাত যাত্রা করেন । তিনি ব্যারিষ্টাগী 
পাশ করিয়াছিগেন কি্ড কোর্টে কখনও প্রাকটিস কর্েশ 

নাই। তিমি এক-পময়ে প্রবাসী সম্পাদক স্বগাঁর রামানন্দ 

চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন ।..এই ছুই ভিয়প্রন্কতি পুরুষের 



১৪... 
টি 

ছি প্রচ ৪ শত এ ও জনি শালি সুজন জ। ৬ সরা জু জু সরলিন শসা পশরগিজউ পি 

এক বিষে নিবে মিল ছিল; উভয়েই রবশ্রিনাখের এব একান্ত 
অনুরাগী ছিলেন এবং ব্বীন্রনাথের গুণনুগ্ধ ভক্ত হইয়াও উত্তয়েই 
নিজেদের খাতন্ত্রা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছিলেন। রবীজ্জনাখের 
ভ্রাজুম্পুত্রী ইন্দির! দেবীর সাত প্রমথনাথের বিবাহ হয়। 
ফরাসী সাহিত্যের ভগ বলিয়া! চৌধুরী-দস্পতির খ্যাতি 
জাছে। এই ফরাসী সাহিত্তে এহক্জাগ ও অভিজ্ঞত। প্রমথ 

চৌধুর্বীর গদ্যরচনার পাপে একটা অপুবতা এবং অভিনবন্ব 
আনয়ন করিতে সাহায্য করিয়াছিল । তাহার প্রতিভ! বহমুখী। 
তিনি প্রবজ্ধকার, সমালোচক, কথসাহিতিািক, ধার্শনিক 

এখং কবি । “পদচারণ”) “সনে্টপঞ্চাশং" প্রভৃতি তাহার 

কবিতার বই। শেষোক্ত পুণ্তকের চতুর্দশপদীগুপি বাংলায় 
সনেটকে খঞ্ধপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । শ্রমথনাথ পণ্ডিত 

ছিলেন । বাংলা, সংস্কৃত, ফর[সী এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাহার 

সমান অধিকার ছিল । রবীশ্রনাথ ও শব্ংচঞ্ের সমসাময়িক 

হইয়াও কথাসাহিত্যে তাহার একাস্ত নিজখ্বত। তাহাকে একটি 

স্তর খান দাশ করিয়াছে । বোষাল এবং নীললোহিতের 

স্টি তাহার পক্ষেট শপ্তব. “চাপইয়ারী কথা সাহিতোর 

এক অভিনখ ধু । এমশতর ছোট গঞ্জ তাহার পূর্বে বা পরে 
আনন কেহ লেখে নাই, তিনিও আর লেখেন শাহ। জীবনের 

প্রতি নুতন দৃষ্তি_শুধু গঞ্জকেই শয় তাহার সকল এটনাকেহ 

অভিনব দান করিয়াছে । “নি অশেক সময় *বীরবল” 

ছদ্রনামে প্রবন্ধ লিখিতেন ; গো তিনি যে নবরীতির বাক্- 

ভঙ্গী প্রথতন করেন তাহা “বীরখলী ভাষা” নামে পরিচিত । 
পূর্বের পাধীচাদ, কালীপ্রসঘ, এমন কি য় রখীন্্রনাথও 

চপিও ভাষায় লিখিবার রীতি লইয়। পরীক্ষা করিয়াঁছপেন, 

সাহিত্ত্ের সধক্ষেত্ে প্রয়োগ করিয়া বাঁধবল চলিত ভাষাকে 

জাতে তুলিলেন | সাধু ও সপ শক বর্জশ করিয়া নয়, 

কথা ভাষার ফ্রিয়াপদকে লেখ্য ভাষায় প্রয়োগ করিয়। তিনি 
ভাষাকে পঘুভাঞ ও ক্ষিপ্রগতি করলেন । রস, রসিকতা, 

ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ প্রয়োগে “বীরবধল? (সিহত । প্রথম মহাযুক্ষের 

প্রায় সমকালে ১৩২১ সাপে প্রমথ চৌধুরী “সবুজ পত্র” 
প্রতিষ্ঠী করেন। “পবুঙ্গপত্র'-প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে নব- 
সুগের সুচনা করে। এই পজ্জ প্রকাশ করিয়াই তিনি 
চলিত ভাষায় লিথখিবান রীতি প্রচাপ্ কর্পেন। এই পত্রে তিনি 
শিখাইলেশ, সু করিয়া বলিতে পারলে সক! ধণ্তই 
উপভোগ] হয়, বঙ্গীয় প্রজাঙগহ আহন হইতে ভাগতবরধের 

ভূগোল পধস্ত সকল বিষয়কেই সাহিতাযসে অভিষিক্ত করা 

বায়। পাছিত্যে ভাঙার দানের শ্রেষ্ঠত' স্বীকার করিয়া 
কলিকাত। বিহববিধ্যালয় ঠাহাকে “জগভারিপী পদক” প্রদান 
করেন। পাচ বংসর পুঝে ১৯৪১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আশ্ততোষ হলে এক বিরাট সভায় “প্রমথ জয়ন্তী” অনুতিত 
হয়। তাহার রচনারীতি, তাঙ্ছারর ভাব-দ্বাতন্ত্য এবং তাহার 

প্রবাসী 
পি সতত সি পাম্প ওল পল পি ই ভাস ও অর ও সত ও জপ জার আশ বাতি অপ তি ক” পপি জর স্কিপ ওর সা সর, ক ০০০ ০১৪, জলসা 

১৩৫৩ 

সঙ সাহিত্য বঙ্গ-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীকে রণীয় করিস 
রাখিবে । 

লা-গোলার মহারাজ। 
মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্তর্গত লালগোলার মহাগ্াজা রাও 

যোগ্ীন্্রনারায়ণ পায় গত ১৮ই আগঞ্ নিজ বাসভ ধনে দেহত্যাগ 

করিয়াছেন। ম্বত্যুকালে তাহার বয়স একশত ছয় বংসর 
হইয়াছিণ । আজীবন মিঞাচার অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যের নিয়মাদি 
পালন হেতু তিনি এপ্সপ দীর্ঘস্জীবন লাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
্বতযুর কয়েক বৎসর পূর্ব পরপ্তও তিনি সবল সু ও কর্মক্ষম 

ছিলেন । বিপুল ধনৈশ্বধের অদিকারী হহয়াও তিনি নিরহঙ্কার 

ছিলেন। স্গ!ভাবিক বিশয় ও ওধাধঞডণে তিনি আপামন- 

সাধারণের শরদ্ধাপ্রীতি অর্জন করেন। সাধারণ জমিদারদের 

গলায় কলিকাতার মত ধক শহরে ভীড় ন: জমাহয়! শিজ 
জমিধানী ও আবাসস্থল লালপোলায় তিশি আজীবন অখথান 

করিয়াছলেন এবং মুশিদাবাধ জেলায়, বিশেষ করিয়া !নজ 
জমিধানীর অভুঙিত জশসমাজে কগাাণকর্মে আগ্রশিয়োগ 
করেন। হোশম বয়স হহতেহ (তিনি দানখালাতপ পরিচয় 

দিতে থাকেন । তিন শিঞ্জ বায়ে খছুষ্লান্তাধাট মাশিনাংদ নিমংপ, 

পুরাতন পুর্ধরিনী সংক্কার, নূতন জলাশয় থখনণ. এখং দাতব্য 

চিকিংসাপমস পাপন করেন । ইতিয়াশ তনশন্যাল কৎঞ্েস। 
এমন কি ইন্িয়ান এসো িয়েশন প্রি্ঠারাও বধ পুবে খখন 

জেলায় জেলায় র্ারধীয় লভ। ওঠা হইতে আন্ত হয় তখন 

খহরমপুরেও একটি রাজনৈতিক সভা! গ্কাপিত হহয়াছিল এবং 

যুবক যোটদ্্রপারায়ণ "তাহার একজন উত্োসি। কর্ণধাত্। হন । 

বঙ্তারতী প্রতীক কলিকাতান্র মূল বঙ্গীয় সাহিভ।-পরিষদ্ 
তথা ধাংল। ভাষা ও সাহিত্য যোগাজ্রনারায়ুণর নিকট অশেষ- 

ভাবে খণী। ধঙ্তমান পরিষদ্-ভবনেশ দিতল নির্মাণের সম্পূর্ণ 

ব্যয়ভার তিশি একাহ বহন করেন । পরিষদ কর্তৃক বৌদ্ধগান 
ও দোহা, সঙ্গীতক্ষাগকর্জপ্রম (তিন পও | ও ভ্র্ষন্থুজ বা বেদান্ত 
দর্শন ( পাচ খণ্ড 1 গুণ ও একাশ!এ ঘাখতীয় বায় অধুযুন ত্রিশ 
হাজার টাকা যোসঈক্রনাপ।য়ণ দান করিয়াছিপেন। অন্যান্য 

পুস্তক প্রকাশের গরনযও তিশি ১৩২২ ধঙ্গাব্ পরস্ত সাত হাজার 

শয় শত টাকা ধান কর্েন। অবশেষে তাহার নিকট হইতে 

প্রাপ্ত তের হাজার টীকা দ্বারা পরিষদের একটি এ্রষ্থপ্রকাশ 

তহবিল গঠিত হয় । এই "তহবিলের উপধত্ব ছইতে এযাবং 

বাঙ্গালা শব্ষকোষ (চাগ্সি খণ্ড ), চশ্তীধাসের পদাবলী, ভ্রীকৃক- 

কীর্তন, নেপালে বাঙ্গালা নাটক, শ্যায়দর্শন ( প্রথম ভাগ ), 
সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ( ছুই খণ্ড) প্রভৃতি বাংল। ভাষার 

অনূল্য এন্বরাজি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি বিষ্তা- 
সাগর মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থাগারটির সম্পূর্ণ বন্ধকী স্বস্থ 
পরিষদে দান করিয়! গিয়াছেন | তাহার প্রয়াণে বাঙালী তথ। 

বঙ্গগাবতী একজন পরম হিতিকান্মী বান্ধব হারাইল । 



বৈদিক আর্য এবং ইরাণীয় আর্য 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 

"বৈদিক আধ ও আবেস্তিক আর্য” প্রবন্ধে ( প্রবাপী, 

ট্রাষ্ট, ১৩৫৩) ধশ্মনংক্রান্ত, সামাজিক 9 রাজনৈতিক 
বিবাদের ফলে বৈদিক আধগণ ইরাণীয় আধদল হইতে 

বিচ্ছি্ হইছ! পিদ্ধু উপত্যক1 অঠিমুখে চলিয়া আসেন 
এবং এই বিবাদ জরাথুষ্টের ধশ্মসংস্কারের আন্দোলনের 
যুল কারণ,_এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে । 

আলোচন!- প্রসঙ্গে এক্টবূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে দেববম্ম 

৪ আহরাধশ্মের মপো যেবিরোধ আবেস্তার প্রাচীনভম অংশে 

দেখা যায তাহা ইরাণীয় বা আবেস্তিক আর্ধ এবং বৈদিক 
আষগণের মধেো বিচ্ছেদের কারণ বা বিচ্ছেদের সমপামঘ়িক 
ব্যাপার নহে, এই বিরোধ অনেক পরের ঘটন1। অর্থাৎ, 
কেন্ক কেহ যেরূপ যনে করেন, অরাথুষ্টের আন্দোলনের 

' কলে বৈদক খাখগণ ইরাণ পরিতাগ করিতে বা? হন 
নাই, ভারতীয় আমগণের ধশ্মের প্রচার প্রতিরোধ কণিবার 
জন্য দবাথুষ্থের আন্দোলনের উতৎ্পত্তি হইয়াছিল । খগ্থেধে ও 
আবেস্তার ভাষা এবং পশ্মের বিডি আগ সন্ধে তুলনামূলক 

আলোচনা হইতে এই অনুমানের সপক্ষে যতথানি প্রমাণ 
পা9য়া যায় তাহার উল্লেখ কর] হইয়াছে । ইহা ব্যাতীত 
আর কোন প্রমাণ এই অন্রমানের সপক্ষে পাওয়। যার 
কিনা দেখ] প্রয়োজন । 

বহমান প্রবন্ধে জবাথুষ্রের ধন্মমংস্কারের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া 
ইন্রাণীয় আধ ও বৈদিক আর্গণের সম্পর্কের আলোচন! 

করা হইবে। 

বৈদিক আযগণের সহিত তাহাদের ই রাণীয় জ্ঞাতিদিগের 

বিচ্ছে ঘটিয়াছিল বালধে এইক্প অনুমানের কাধণ সহজে 

বুঝা যায় । পুর্ধ ইরাণ বা! বাধ জরাথুষ্টের জন্মভূমি এবং 

আবেস্তা দন্মের উৎপত্তি হইয়াছিল বালখে | বৈদিক ভাষার 

সহিত যে সাদৃশ্য গরাথুষ্টের রচন। বপিগ্প। অন্থমিত আবেখার 
প্রাচীনতম অংশ গাথার ভাষায় দেখ! যায় সেই গাখার 

ভাষা ইবাণীয় গোঠীর ভাষাগ্ুলি পূর্বশাখাত্ৃত্ত । গাথার 

রচনা কালে এই শাষার সহিত বৈদিক ভাষার বিচ্ছেদ 

ঘটিদ্লাছিল। এই বিচ্ছেদ অবশ্ত গাথা রচনার পূর্ব্বেই 
ঘটিগ্নাছিল, কারণ বৈদিক ভাষায় আদিগাষার প্রাচীন 

বৈশিষ্ট্য বেশী দেখা যায় এইরূপ বলা হইয়াছে । জরাধুষ্টের 

সময় পধ্যস্ত বৈদিক আর্গণ বালখে থাকিলে ভাষার এই 

বিচ্ছেদ ঘটিবার কোনই কারণ থাকিত না। তারপ? 

ইন্বাসীয় ভাবা গোঠীর পশ্চিমশাখার ভাষার যে নিদর্শন 

হাকাষনি সম্াটগণের লেখনগুলিতে দেখা বায় পণ্ডিতগণের 

মতে পূর্ব-ইরাণীয় ভাষার সহিত সম্পর্কিত হইলেও তাহা 

ইরাণ 

কতকটা সেমিটিক মিশ্রত। গরাগুষ্টের আবির্াব কাল 
সম্বন্ধে প্রাচীন হরাণীয় প্রচপিত মত গ্রহণ করিলে (খু পৃঃ "ম 
শতাবীতে ) এই সকল লেখনের সময় গাথার রচনার কাল 
হইতে দুই শত বৎসরের পরবর্তী দীাড়ায়। সংক্ষেপে 
বলা যায় যে যে সকল প্রমাণ পঞ্ডিতগণ উপস্থিত করিয়াছেন 
তাহ বিচার করিলে জবাথুষ্টের ধর্দসংস্কারের আন্দোলনের 
সঙ্গে বৈদিক অূর্গণের সহিত ইবরাণীয় আর্ধগণের বিচ্ছেদের 
কাহিনীকে কোনমতে যুক্ত করা যায় না। যুক্ত কর! হুই- 
াছে আধবাদ সন্ধে পূর্বগঠিত মতবাদের প্রভাবে । 

সে যাহ! হউক, ভাষায় আবেম্তার প্রাচীনতম অংশের 
সহিত এবং আবেঙ্জার ধর্মের সহিত বৈদিক ভাষা ও ধর্দের 
যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাহ। হইতে এই দিদ্ধাত্ত কর! যায় যে 
ব্যাকটিয়া বা বালখ আবেস্তিক আধ ও বৈদিক আর্য উভয় 
ধ.লর প্রাচীন বাসভূমি ছিল। এই মূল আধ জাতির 
উৎপত্তি বালখে অথব! তাহারা অন্য কোন স্থান হইতে 
বাশধে আসিয়াছিল কিন! এ প্রশ্নের আলোচন। এখানে 
কণা হইতেছে না। 

বালখে যে আর্ধজাতিকে আবেন্তিক আধ বলা হইয়াছে 
তাহার! ইরাণায় গোষ্ঠীর একটি শাখা । বালথ বা ব্যাকটিযা 
ইপাণ বলিতে যে অঞ্চল বুঝায় তাহার পূর্বাঞ্চলের একটি 
ংশ মাত্র। মাধারণত; ইরাণ অর্থে পারশ্ট মনে কর 

হয় কিন্ত পারস্য, পারসিশ, পার্শ বা ফাস” মিডিয়ার দাক্ষণে, 
স্থসার ধক্ষিণ-পুব্বে ও কারমোনয়ার পশ্চিমে অবস্থিত 
বৃহত্তর ইবাণের একটি প্রদেশ মাত্র । এই পাশ প্রদ্দেশের 
নাম হইতে ধেশের পারস্ত নাম আসিয়াছে । বৃহত্তর 

ককেশাস হইতে আঞ্গানিস্থান পধ্যস্ত বিগত 
সমগ্র উচ্চভামর অঞ্চল। বর্তমাশ পাবস্তের ভৌগপিক 
সীমানা উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে ।কছু পরিবর্তন 
সহ বৃহভ্র ইরাণের সীমানা । এই অঞ্চলের পূর্ববাংশে বালখ, 
স্থগদা আরিয়া বা হারি, আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ান। 
লইয়া গঠিত। পশ্চিমাংশে ইরাক 'মাজেমী, কুঙ্গাস্থান, 
আজারখাইঞ্জান লইয়া গঠিত মিডিয়া । মিডিম্বাএ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান। আমেনিয়ার মধ্যে পধাণ্ত বিস্তুত। 

মিডিয়া হইতে আঞগানিস্থান পধ্যস্ত বিশ্ত,ত উচ্চভূমির 
অধিবাসী্দিগকে প্রাচীন ইবাণীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখ। বল! 
হয়। প্রাচীন ইরণীয় ভাষা-গোঠীর পূর্বশশাখার ব্যাবটিয়ার 
ভাষা খ্রীঃ পৃঃ ৩য় শতাবীতে অগ্রচলিত হইয়া যায়। 
জেন্দাবেস্তার জেন্দ অংশের ভাষা পহলবী। ব্যাকটিয়ার 
প্রাচীন ভাষা বাতীত স্থগদ্দী (সগ.ভিয়ানায় ব্যবহৃত), জাওলী 
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(জাবুণিস্থানে বাবহত ), সকজাই ( শকস্থানে ব্যবহৃত ), 
হিরহবই (আরিয়! বা ছিরাট অঞ্চলে ব্যবহৃত ) ভাষাও 
অপ্রচলিত হইয়া! গিয়াছে | পশ্চিম শাখার তিনটি মাত্র ভাষা 
প্রচলিত, ফার্সী (পারসিপোলিস বা ইস্তাখারে বাবন্ৃত ), 
দাবী বা পু্বীয়া ভাষা ( বালখ, বোখারা, মার্ত ও 

বাদাকসানে বাবহ্থত ), এব: পহলবী (রায়, ইম্পাহান ও 
দির জেলায় ) ব্যবহৃত । কেহ কেহ বঙেন দারী ও ফাস 
একই ভাষা । ইরাণীয় ভাষাগোচীর এই সকল শাখ। বাতীত 
সম্পফিত ভাষাও কতকগুলি আছে, পশ্চিম অঞ্চলের 

আর্মানী ও ওসেটিক (ককেশাসের কয়েকটি ক্ষুদ্ধ উপজাতির 
মধ্যে ব্যবহৃত) ও পূর্বাঞ্চলের পুস্ত ৷ পামীরের ও ছিন্দুকুশের 
কতকগুলি উপজ্জাতির ভাষা ইরাণীয় হাধাগোষীর সম্পকিত । 

প্রাচীন ইরাণী ভাষার পর্ব শাধার একটি মাত্র দলিল 
বর্তমান; উহা গাথা ও আবেগার হাবা। পশ্চিম 
শাখার (পারশ্ত ও মিডিয়ায় ব্যবন্থত ) ভাষাগুপির মধ্যে 
মাত্র একটি প্রাচীন নিদর্শন অবশিঞ্চ। ইহ! হাকামনি 

সম্রাটদ্িগের লেখন। সাপানীয় আমলে পরিবর্তিত রূপে 

এই প্রাচীন ভাষ। পহলবী নামে পরিচিতহয়। ইহার 
বর্তমান পরিবত্তিত রূপ ফার্সী ভাষা ।" কেহ কেহ বগেন, 
পহলবী ও প্রান ফার্সী এক নহে, প্রাচীন ফার্সীর নাম 
ফার্সী কাদিন এবং পহলবী « উহা পাশাপাশি বর্তমান 
ছিল। 

ভাষার দিক দিয়া দেখ! যাইতেছে ষে পশ্চিমে ককেশাস 
হইতে পূর্বে আফগানিস্কান অতিক্রম করিম্া ভারতবর্ষের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরের সীমানা 
পর্যন্ত বিসভৃত অঞ্চলে ইরাণী ভাষাগোষ্ঠীর শাখা ও এ 
গোষ্ঠীর সম্পকিত ভাষাভাধীর অঞ্চল । বলা বাহুল্য 
ইরাণী ভাষা-গোষ্ঠীর অধুষিত এই অতি বিস্তৃত ভূভাগ 
প্রাচীন ইরাণীয় আর্ধ জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এ কথা 
বলা হু না। ন! বপ্িবার কতকগুনি কারণ আন্ধে। 
একটি কারণ এই যে. দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে সেখেটিক ও 

উত্তর-পূর্ব হইতে মোঙ্গন, উজবেগ, শঞ্ক, হুন প্রভৃতি 
বিহিষ্ন যাযাবর ক্াতির তরঙ্গ পুনঃপুনঃ ইরাণ প্লাবিত 
করিয়াছে । এই নক জাতির অনেকে ভারতের ইতিহাসে 

স্থপরিচিত। 

এইবার এই পটভূমিতে ইবাণের প্রাচীন ইতিহাসের 
দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। 

সমগ্র এশিয়াখণগ্ডের মধ্যে ইবাণ ঝা পারশ্ত একমাত্র 
দেশ যাহা সুদূর অতীতকাল হইতে মুরোপের সহিত প্রতি- 
সবন্বিতা করিয়া! আসিয়াছে এবং শতাব্ীর পর শতাবী 
সংগ্রাম চালাইয়াছে । ইহা! লক্ষা করিবার বিষদ্দ যে পশ্চিম- 
এশিয়ার বৃহৎ সান্রাজ্যগুলির অভায ঘটিয়াছে টাইগ্রিল ও 

প্রধানী ১৩৫৩৬ 

ইউফ্রেটিস নদীর সঙ্গে সংবোগ রাধিয়! । প্রাগীন বাবিলো- 
নীয় ও আপিরীয় সাম্রাঙ্গের পতন ছইলে মিডিয়ান সাস্রা- 
জের অভ্যুদয় হইল। এঁতিহাসিকগণের মতে ডিওসেস বা 
ডাজ্াকাকু মিডিয়ান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । আসিরীয় 
সম্রাট সারগণ তাহাকে বন্দী করিয়া নিঞ্জ রাজো লইয়। গিগ্না 
আটক করেন স্ত্রী; পৃঃ এম শতাবীর প্রথম.ভাগে । তিনি 
পলায়ন করিয়। ত্বদেশে চপিছ্া আসেন এবং একবাটানার 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পরবস্ভী রাজা সমগ্র 
পারসিশ দখল করেন। আসিরীয় সাম্রাজ্োর রাজধানী 
নিনেভে অবরোধ কব্রিবার কালে তিনি নিহত হন। 
তাহার পরবর্তী সম্রাট (কিগ্নাকজ্জারেস খৃঃ পৃঃ ৬২৫- 
৫৮৫ ) নিনেডে অধিকার ও ধ্বংস করেন। আসিরীয়া 

ব্যতীত আর্ষেনীয়া ও কাপাডোসিক্া ( এশিয়া মাইনর ) 
কাহার সাম্রাঙ্গাতুক্ হয়। ইহার রাঙ্জত্বকাল মিডিযান 
সাম্রা্জোর সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। তাহার পুত্র 'আগিয়া- 
জেশের (বাবিলনীয় গেখনের ইস্ট, ভি) রাজত্বকালে, 
পার্শের অস্তভূ-ক্ত আনপানের হাকামনি বংশীয় রাঞ্জা সাই- 
রাসের নেতৃত্বে পার্শের অধিবাসীবুন্দ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। 
মিডিধার সম্রাটের নৈনাদলের একা-শ বিদ্রোহী হইয়া সাই 

বাসের সঙ্গে যোগদান করে এ সম্বাটকে বন্ধী করিয়া সাই- 
বাসের হাতে লমর্পন করে । এই ভাবে মিডিয়ার সাম্রাঙ্জ্যের 

পতন ঘটিল ও হাকামনি সাম্রাঙ্গোর অন্দর আরস্ত হইল! 
(শ্রী: পৃঃ €৫*) এঁতিাদিকগণের মতে সাইরাস কর্তৃক 
মিডিগ্না বিজয়ের অথ ইরাণীয় লাম্রাজ। ইরাণীয় গোষ্ঠীর এক 

জাতির হাত হইতে অনা জাতির হাতে গেল, ইহার অথ 
এই নহে যে মিডিয়ার সাম্রাঙজা ধ্বংস হইয়|। গেল। পারস্তের 
রা্্ীর ও সামরিক বাবস্থাসমূহ মিডিয়ার ব্যবস্থার অনুকরণে 
গঠিত হইয়াছিল। সাইরাস রংঙ্যলাভ করিয়া লিডিয়ার 
প্রপিগ্ধ রাঙ্জ। ক্রিনাপকে পরাঙ্জিত করিয়। পাজধানী সাভিন 
অধিকার করিলেন। বাবিলোন, সিরিয়! ও ফিনিশীয়ার 
নগরগুলি তাহার দখলে আসিল । পৃ দিকে খাহবারিজম 
(খিভা ), স্থগদা (বোধারা ও সমরকন্দ ) ও সম্ভবতঃ 

বালধ, আরিম্া ( হিরাট ) ও আরাকোশিয়া (কান্দাহার ) 
সাইরাসের সাহ্রাজ্যতুক্ত ছিল। গ্রীক এঁতিহাপিক ট্রযাবো 
ও নিয়ারকাসের মতে সাইরাস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া: 

ছিলেন, কিন্তু সাঞ্চল্যলাভ করিতে পারেন লাই । সাই- 
রাসের মৃতু সম্বন্ধে ন'নারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে.। 
অনুমান করা হয় ইরাণের মালভূমির উত্তরের মকভূমি 
অঞ্চলের দ্াহী বা অনা কোন যাষাবর জ্বাতির সহিত 
সংঘর্ষে আহত হইয়া সাইরাস মবতুমুখে পতিত হন। 

উপরের বিবরণ হইতে তিনটি প্রিনিস লক্ষ করিতে 

হইবে। প্রথমতঃ ইরাণীয় সাঘরাক্ষযের প্রতিষ্ঠ। হয় পূর্ব ইরাণ 



কার্তিক 

বা বালখ হইতে বহু দূরে, পশ্চিমে ককেশান ও কাম্পিয়ান 
লাগরের নিকটবস্তী অঞ্চলে । দ্বিতীয়তঃ, ইরাণীয় জাতি 
হী: পুঃ ৫৪০ অবের মধ্যে এশিয়! মাইনরের উপকৃগ পর্যযস্ত 
গ্রীক বাঞ্যগুলি অধিকার করিয়া সুরোপীয়দিগের অগ্রগতি 
রুদ্ধ করিবার শুনা সাডিসে সুদৃঢ় ঘাটি স্থাপিত করিয়াছিলি। 
তৃতীয়তঃ, সাইপাের মর কাহিশশ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় যে এ স্বর *1চশীন কাপে উষ্তরের মরু অঞ্চলের (নর্দার্ন 
ডেজাটস) যাযাবর গোষ্ঠীগুলি কি ভাবে সামরিক শক্তি- 

সম্পর হইয়া উঠিতেছিল । অকৃসাস নদীর বাম তীর হইতে 
পশ্চিষে কাম্পিয়ান সাগর পধাপ্ত দাহ! ও পিখিয়ান লামে 

পরিচিত যাষাবর গোঠীপগুলির অধ্যুষিত অঞ্চল। মিডিয়ার 
সম্রাট কিয়াকজারেস যখন নিনেভে অবরোধ করিয়াছিলেন 
এই পিথিয়ানগণ কাম্পিঙান সাগবের পুর্ববভীর ধণ্রিয়া হির- 
কানিয়ার মধ দিয়! লামিয়া! আসিয়া |মডিয়ার অভ্যন্তরে 

- প্রবেশ কৰে । ইহাপিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অবরোধ 
উচাইয়া সম্্াটকে দেশে ফিরা আমিতে হইগ়াছিল। ইরাণী 
সাআাজ/কে শ্র«ম হইতে এক চক্ষু এশিয়া মাইনরের দিকে 
ও অপর চক্ষু উত্তর-পুবের মরু অঞ্চলের ধিকে আবদ্ধ 
ধাধিতে হইয়াছিল। 

একট? বাষ্ট্রধিপ্রবের পরে প্রথম দানিয়ুদ | দারায়াবাছ ) 

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (শ্রী পুঃ ৫২১) রাক্জত্বকালের 

প্রথম দ্রিকে তাহাকে কশকগুলি আগ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন 

করিতে হয়| পুব্ব-ইরাশের বাহয়জদাতি (৮9/5853888) 

বিদ্রোহী হইয়। আরাকোশিয়া আব্রমণ করেন? তারপর 

চিন্রতদ্ষের ( 01015951)10 ) অবীনে সগবরহিয়াইয়ের 

(94:04) যাযাবর জাত (পাশের উত্তর-পূর্বেব ) বিদ্রোহ 
ঘোঁধণ| করে। বিদ্রোহের নেতাদিগের নাম লক্ষ্য করিবার 

বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে জার্মান 
পণ্ডিত ম্পিগেল সাইরাসের অথবা কাইরুসের নাম (ঘি, 

[0108 ) ভারতবধের ঝুকু হইতে আ'ভম্ম বলিয়া! মনে 

কবেন। সাইরাপের পরবর্তী কান্থিলেসের (0870৮)569 ) 
নাম দারিয়ুসের লেখনে কামুজিফ (0580)১911)9)। দারিযুসের 
রাজস্ব কালে ভারতবধষের সহিত ইথাণীয়, সাস্্রাঙ্গের গুথম 

সংযোগ স্থাপিত হয়। সেনাপতি স্কিলাকম ( জাতিতে গ্রীক 

বা ফারীফান ) পাকতিয়ানগণের (728০5808 স্* 7801100) 

দেশ হইতে রওন। হইয়া! মোহন! পধ্াস্ত সিদ্ধু নদীতে অভি- 

যান পরিচালনা করিলেন। ফলে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর 

পধ্যস্ত অঞ্চল ইরাণীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল। পারসি- 
পোলিসের লেখনে ভাগতবধের এই অঞ্চস সাম্রাঙ্জোর একটি 

প্রদেশরূপে উদ্লিখিত হইয়াছে । এই সময়ে মগধে শিশুনাগ 
ংশের রাজস্ব কাল এবং বুদ্ধদেব সবে নির্বব!ণ লাভ করিয়া” 

ছেন। 

এশিয়া মাইনরের ঘাঁটির দিকে ফিরিলে দেখা যায় যে 
দারুল বলফোরস প্রণালীর উপর সেতু নিশ্বাণ করাইয়া 

দক্ষিণ-পৃর্বব ইউরোপের দানিউব নদী পর্যস্ত অভিযান করেন 
( শ্রী: পৃঃ ৫১৫) ফেরোভোটাসের মতে এই অভিযান 
ডন ও ভল্গ। নদী পধাস্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই অভি- 
যানের লক্ষ্য ছিল সিথিয়ান জাতি। কাস্পিয়ান সাগরের 
উত্তর ও দক্ষিণ তীর বাহিয়! ককেশাস অতিক্রম করিয়া 
সিখিয়ানগণ এই সময়ে দক্ষিণ রুশিয়ায় আপনাদিগকে 
প্রতিষ্ঠিত কারয়াছিল। দ্ারিযুসের সৈনাবাহিনী হেলেন- 
পণ্টের নগরগুলি, উপকূল ভাগের সঞ্ল গ্রীক নগর, খে.স 
ও মাপিডন দখল করিল। ইহাই মুরোপের ভূভাগে 
উরলাণীয় আতর রাজ্য বিস্ৃতির শেষ সীমা । শ্রীঃ পৃঃ ৪৮০ 
অবে মারাথনের যুঙ্ছে গ্রীকগণ ইরাণীয় সামাজোর বিরুদ্ধে 
প্রথম আঘাত করিল। 

তার পর গ্রীক শক্তি সংহত হইয়া উঠিল মাসিডনের 
রাজ! ফিলিপের অধীনে । মাসিডনের তরুণ বীর আন্সেক- 
জাগার হেলেসপণ্ট 'মতিক্রম করিলেন শী; পৃঃ ৩৩৪ অন্দে; 
মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া! অতিক্রম করিয়া গ্রীক- 
বাহিনী ঝটিকার বেগে আসিতীয়ায় উপস্থিত হই । 
গৌগামেশার প্রাস্থরে তৃতীয় দারিযুসের অধীনে পারস্ক- 
বাহিনী ছিতীয় বার পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া 
গেল, হাকামণি সম্রাট মিডিয়ায় পলায়ন কৰিলেন। 
আলেকজাগ্ডার বিন। আঘাতেবাবিপোন ও স্থুসা অধিকার 

করিলেন, পার্সিপোলিপের প্লাঙ্গপ্রাসাদ লু্ঠিত, রাজকীয় 
গ্রন্থাগারে রক্ষিত জোরোস্ত্ীযন ধশ্মের অমূলা গ্রন্থরাজি, 
এবং উহাদের পক্ষক পুরোহিত দলের সহিত সমগ্র 
রাজপ্রাসাদ ভক্মীভৃত্ত কর! ₹ইল। গোৌগামেলার যুগ্ছে 
জয়লাভ করা আলেকজ্জাগ্ডার আপনাকে এশিয়ার 
সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ভ্াগ্যাহত হ্াকামনি 
সম্রাট মিডিয়া হইতে ব্যাকটি।য়ায় পলায়ন কিলেন। 
ব্যাকটি,য়া ও হুগদার শাপনকর্তা বেহ্থস (398809) সম্ভাটকে 
ধত করিয়া) পাধিয়ায় সরাইয়া লইয়। গেলেন এবং সেখানে 
তাহাকে হত্যা! করিলেন । হাকামনি রাজবংশ এইভাবে 

লুধ হইল। 
বাকটি যার শাসনকর্তা বেস্থশকে সাহাষ্য করিয়াছিলেন 

আরিয়ার শাসনকর্তা । প্রথম আর্তাক্জারেকসাসের রাজত্ব 
কালে ব্যাকটিয়া একবার বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়াছিল । 
ব্যাকটিয়ার এই বিশ্বাসঘাতক শাসনকর্তা বেস্শ আলেক- 
জাগারের হাতে পড়িলেন। একবাটানায় লইয়া গিয়া 

আলেকগ্াগ্ডার প্রথমে ভাহার নাসিক ও করন কর্তন 

করিলেন, তারপর সমবেত মীত ও পারশীকগণের সমঙ্গে 

তাহাকে হত্যা করা হইল। বেহ্শের প্রধান অপরাধ 



তৃতীয় দারিযুমকে হতা! করা নয়, দারিযুলকে হত্যা করিয়! 
চতুর্থ আতর্ণজারেকসম উপাধি ধারণ করিয়া বেন্গুশ 
আপনাকে পারশ্তের সম্রাট বলিয়া! ঘোষন। করিয়াছিলেন । 

প্রথম দাব্রিষুসের আমণে পূর্বাঞ্চলে সিদুন? পর্যন্ত 
সমগ্র আফগানিস্থান, উপজাতীয় এলাকা এবং সিষ্কুদেশ 
ইরাণীয় সাম্রাজোর অন্ততূক্ত হইয়াছিল । গ্রীক এঁতিহাসিক- 
গণ এই অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন । উত্তরে 
সগভিয়ানা, ব্যাকটি,য়া ও আরিয়া (হরিরুদ নদী পর্যন্ত), 
দক্ষিণে আরাকোশিয়া ও ড্রানজিয়ানা, পূর্বে পারোপনি- 
সার্দি। সগভিয়ানা বর্তমান বোখারা ও সমরকন্দ, 
আরিয়া হিরাট, আরাকোশিয়া কান্দাার, ড্রানজিয়ানা 
সিষ্টান ও পারোপণিসাদি কাবুল প্রদেশ। পূর্বব-ইরাণ- 
'বলিতে কাবুল বাদে মোটামুটি এই কয়টি প্রদেশ ও বাপথ 
বুঝাইত। মৌর্য আমলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানা 
ভিরাট পধ্যস্ত প্রসারিত ছিল এবং খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে 

গজনীর তুকী রাজবংশর অভ্যুদয় কাল পধ্যন্ত কাবুল প্রদেশ 
হিন্দুরাজাদিগের অধীনে ছিপ । সেযাহা হউক, হাকামনি 
ংশের আমলে পুর্ধ-ইরাণের সগডিয়ানা, ব্যাকটি।য়া, 

আরিয়া প্রভৃতি প্রদেশের শালনকর্ভারা মধ্যে মধ্য বিজ্রোছ 
ঘোষণা করিয়া একবাটানা ও পারদসিপোলিসের কেন্ত্রীয 
শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা! করিতেন। 
আলেকজাও্ডার ব্যাকটি়ায় প্রবেশ করিলে সগডিয়ানা ও 
আরিয়া বিদ্রোহ ঘোষণ! করিল। সগভিগ্নানার ১২০৯০০ 

স্বাধীনতাকামী বিভ্রোহীকে «নিহত করিয়া! আলেকজ্জাপ্ডার 
নগর ও গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন, সকল পুরুষ অধিবাসী 
হত হল। আরিয়ার অধিবাপীদ্দিগকে অতি নির্মম শাস্তি 
দেওয়া! হইল । এদেশের স্কুলপাঠ্য পৃন্তকগুলিতে পোরাসের 
প্রতি আগেকজাগারের উদার, সহদয় বাবারের গল্প 
প্রশংসার সহিত স্থান পাইয়াছে ৷ এই বাবহার গ্রীক বীরের 
উদ্দার,সহদয় স্ব াবের পরিচাক নহে, কুটনীতির পরিচায়ক । 

মুক্তি পাইয়া পোরাস ইহার পরে তাহার ম্বদেশবামীর 
বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে সসৈন্তে আলেকজাগারকে সাহাধা 
করিয়াছিলেন । মাসাগ। ছুর্গের ৭*০* ভারতীয় সৈম্কাকে 

বিশ্বাসঘাভকত। করিয়া হত্যা (গ্রীক এতিহাসিকগণ্ধে 
মতে, “এই নিব্বিগার হতার কারণ ইহারা ম্বদেখবাসীর 
বিরুদ্ধে বিদেশী বিজেতাকে সাহাযা করিতে অনিচ্ছুক 
চিল*), সিবি (91১০1) ও মালব (84৯1]1)-দিগকে 
বর্বরোচিত নিষ্ঠ রতার সহিত হত্যা প্রতভৃতি ঘটন৷ 
আলেকজ্জাগাবের উদারত: ও সহ্ৃদয় ভার পরিচায়ক নে । 

হাকামনি সম্াটগণের সিংহাসনে আবোহণ করিয়া 
আলেকজাগ্ডার তাহাদের আচার বাবহার অন্গকরণ করিতে 

প্রবৃত্ত ভষ্টলেন। ভাকামনি দরবারের বীর্য ও আড়ন্ষর 

দরিজ্ মাসিভোনের অল্পবয়ফ যোদ্ধার মাথা বিগড়াইয়! দিৰে 
ইহা! আশ্চধ্য নহে । অবশেষে আপনাকে ্বৃপিটরের পুত্র 
রলিয়।৷ ঘোষণা করিয়া! আলেকজাগার নৃতন সাম্রাজ্যের 

 প্রজারিগের নিকট দেবতার প্রাপ্য সম্মান দাবি করিলেন। 

পাবশ্ট, মিডিয়া, এক বথাদ্ সমগ্র পশ্চিম-ইরাণ এই দাবী 
বিনা বাকো মানিয়া লইল, আপত্তি জানাইল পূর্বব-ইবাণ। 
এতিহালিকের ভাষায় ৮116 9886670 [1801%03 01 

1350019)1907017508, 4১05) 450008005 10150590812 

00000860 (190 00010101 . 11150 471803 1099 19) 

8100 82170. ভারতবর্ষে, “171 10015 0100 31077083 
170. 7960 079 801] ০0118 861]] 10018 ড10701ধ 

16918081709 3 01167 009001700 12%016 00 076 170104 

91 &)০ 10৮৮1 [00113 2001 খাটো) 0116 00100৮ 

4153000030128  81)601701 90০7115* অর্থাৎ ভারতবনে 

আরও ত্তীক্ষ প্রতিবাদ, দৃঢ় প্রতিরোধ জা গয্না উঠিল। 
এই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেরণ। যোগ।ইলেন ব্রাঙ্গণগণ। 
সিন্ধু উপভ্যকান্র পশ্চিমভাগের বাজাদিগের ব্রা্ষণগণ 
বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে লাগিলেন । এইজন্য আলেক- 
জাগ্ডারের সকল মাঞ্রোশ আলিয়া পড়িল ত্রাঙ্গণাদগের 
উপর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ। যে গ্রীক আধিপত্? 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাকটিয়! ও সগণ্ডয়ানার £রানীগণ 
তাহাদের পুরাঙন শক্ষু মরঅঞ্চলের যাযাবর জাতিদিগের 

সাহাযালাভ করিয়াছুল। শক ৭ দাশ্ভীগণ বেগ্তশকে 
সাহাযা করিয়াছিল। 

সেলুসিড বংশম আগ্িওকামের রাঙ্গত্কালের শেষের 
দিকে ব্যাকটিয়ার গ্রীক শালনকণ্তা দিওদোতাস ব্যাকটি। য়া 
সগ্গভিয়ানা ও মাজিয়ানা ( অকমাস নদীর পশ্চিমে) লইয়া 
গঠিভ নৃতন ব্যাকটিযান রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিলেন ( খ্রীঃ পৃঃ ২৪৬ )। পূর্রব-ইরাণ 'একরকম স্থায়ী 
ভাবে পশ্চিম-ইরাণ হইতে পৃথক হইয়া গেপ। ইহার পণ 
অল্পমময়ের জন্য একবার আরসকিডান ৰংশের প্রথ্ 
মিথিদেতেসের আমলে ও একবার সানানীয় বংশের প্রথম 
খসর আমলে ব্যাকটিগ্না পশ্চিম-ইরাণের সহিত যুক্ত 
হুইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তরের মরু অঞ্চলের বাষাৰর 
জাতিসমূহ পূর্ব-ইরাণ প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল। 

এইবার ইরাণীয় আর্জাতির প্রসঙ্গে ফিরা বাউক। 
এঁতিহাসিকের মতে সগডিগ্বানা, ব্যাকটি য়া, আরিয়া, 

আরাকোশিয়। ও ড্রানজিয়ানার প্রাচীন জধিবালী ইরাণীর 
গোচীর পূর্বশাখাতুক্ত । সগভিয়ানা বর্তমানে রুশিয়ার 
অধীন উজবেগিস্থানের মধো, ব্যাকট,য়া, আফগান তৃকি- 
স্বানঃ আরিয়া ও আরোকোশিয়া আফগানিস্থানের প্রদেশ । 
আবিয়! পূর্বব-পারগ্ঠের খোরাসান প্রদেশের অস্ততূ কত ছিল। 



ড্রানজিয়ানা বা সিষ্টান আফগানিস্থান ও পারের মধ্যে 
ভাগ হইয়া গিয়াছে । ইহার মধো সগডিয়ানা ও ব্যাকটিয়ায় 
উজবেগগণ প্রবল। বাদাকসান ও ওয়াখান এখন একটি 

পৃথক প্রঙ্গেণ, অধিবাসীর! ফারসী ভাষাভাষী । ওয়াখানের 
কষ্ধক 'আংশ এবং সমগ্র উত্তর-্পামীর রুশিয়ার অধীন 
তাজিকীস্থানের অন্ুভূপক্ত । অধিবাসীরা ফারসী ভাষাভাষী । 
আরিয়ায় চাহার আইমক, তাজিক ও হাজারাগণ সংখ্যায় 
প্রৰল। ড্রানঙ্িয়ানার অধিবাসীর মধো আফগান, বেলুচ 
তাক্িক প্রভৃতি আছে। জাতি হিসাবে এই কয়েকটি 
অঞ্চলের অধিবাসীর মো তাজিকগণকে প্রাচীন ইঝাণী 

জাতির বংখধর বলিয়া মনে করা হয়। ভাভাদের ভাষ! 
ফার্সী এবং ছিরাটের ্বাজিকগণ আপনাদিগকে ফার্সীওয়ান 
বপ্লয়া পরিচয় দেয়: 

জেন্দাবেতার 200)70 0৮710050 অর্থাৎ 'আর্ধদিগের 
দেশের উল্লেখ আছে : কেহ কে এই আধদিগের দেশেনু 

ব্যাখা। কন্িঘাছেন ব্যাকটিয়, পার্শ বা পারশ্ ও মিডিঘা। 
অথাৎ বালগ বাদে সনগ পৃর্ব-ইরাণ আধদেশের গণ্তী 
হইতে বাহিরে পড়িতেছে। পুর ইগাণের মাঅ ব্যাকটিয়। 
আগনিগের দেখ, এই মতের মমর্থন কোথাও পাওয়া যায় 
1, বেন্দাবেস্তার সাক্ষ্য এই মতের কিছুমাত্র ভিদ্ধি নাই 

দেখ! যায়। জেন্দাবেস্তা9র সাক্ষ্য কথা পরে বল! 

হইবে, এখানে হাকামণি লেখনের একটি 'খবয়ের উল্লেগ 

করা যাইতে পাবে। পারশ্য হাকামণি প্রাঙ্গবংশের 
উৎপত্তিস্থান। হাকামণি সম্রাট প্রথম দাত্রিমুল আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন “&1৮), ৪0 0101) 47781) ১ 19081870801) 

06৪8 [7078187.* এই আত্মপরিচয়ের কোন সঙ্গতিপৃণ অর্থ 
করিতে হইলে বলিতে হয় দাখ্িযুম পারশীক বটেন, আধও 
'বটেন কিন্ত পারশীক ৪ আধ একার্থবোধক নহে; অর্থাৎ 
সকল পারশীক আধ না] হইতেও পারেন। পার্শের সকল 

অধিখাসী আগ হইলে দারিমুসের এইভাবে আত্মপরিচয় 

দ্বিবার কোন অর্থ হয় না। শুধু দরিযুল যে এই ভাবে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, হাকামণি-মামলের 
অনেক প্রধান ব্যক্তি আর্ধপর্দের স'হৃত সংযুক্ত এইরূপ শাম 
গ্রহণ করিতেন, যথা, 8101175063 411785008 
ই্যার্দি। 

দ্বারিয়ুস মিডিয়ার রাঙ্গবংশের সহিত সম্পকিত ছিলেন। 
তাহার পিতা হিসটাসপেস মিছিয়ার রাজবংশে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। হেরোডোটাস এই কথ উল্লেখ করিয়াছেন 
যে মীভদিগের প্রাচীন নাম ছিল &1101 বা আর্ধ। পারস্ট্ের 
বর্তমান ইরাক আাজেমী প্রদেশ, আঙ্গারবাইজান ও কুচ্দী- 
স্থানের অংশ লইয়া মিডিয়! গঠিত ছিল। এই অঞ্চলের 
:কিছ্ংশ এখন তুর্কীপ্রভাবাধ্বিত। মীডগণ শ্রী: পুঃ ৭ম 

শতাক্বীতে ইতিহাসে গ্রনিদ্ধি লাভ করিতে ঘারস্ কয়ে। 
বাবিলোনের বোরোসদ একটি কিন্বদন্তীর উল্লেগ করিয়া 

ছেন ষে মীডগণ বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল এবং আট 
জন মীড রাভ্রা ২০* বংসরের অধিককাল বাবিলোন শান 
করিয়াছিলেন। অন্মান কর! হয় ষে ইহা শ্রীঃ পৃঃ ২০৪০ 

বৎসরের ব্যাপার । কিন্ধ এঁতিহাসিকগণের মতে খ্রীঃ পৃঃ 
১৯২৬ অন আনাতোলিয়া ও সিরিয়ার হিটাইটগণ হাদ্মু- 
রাবির বংশকে বাবিলোনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত 

করিচাছিল। কাসাইটগণ একবার অন্জরমান খ্রীঃ পৃঃ ২০৭২ 
অব্ধে বাবিলোন আক্রমণ করে, ০ বৎসর পরে দক্ষিণ 

বাবিলোনের রাজা 12৮-0%71]কে পরাঞ্জিত করিয়। তাহারা 

স্থায়ীভাবে সমগ্র বাবিলোন অধিকার করিয়াছিল সে যাহা 
হউক, ইতিহাসে মীড এ পারশীক বরাবর স্বতস্ব জাতিরূপে 
পরিচিত । মিডিয়া হজে মীডগণ কোন মমছে পুর মুখে 

অভিযান কিয়! পূর্ব-ইরাণে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল এ কথ। 

বলা হয় নাই । কিন্কদেণাযষায় যে জোরোগ্রিয়ান ধশ্মের 
ইতিহাসে মিডিয়ার স্থান গরক্তত্বপূর্ণ। আঙ্ঞারবাইক্জানের 
প্রকৃত নাম আতরবাইজান । আতর কগ্রির ইরাণীয় নাষ। 
আতরবাইজানের অর্থ অগ্নির মন্দির । অর্থাৎ আজারবাই- 
জান অগ্নি-উপাসনার প্রনিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। গ্রীক-আনলে 
আতরবাইজান 4৮:01755906 নামে পরিচিত ভয়। সে 

যাহা হউক, হেরোডোটাদের উল্লিখিত 1১101 নাম সত্ব 

মীডগণ আধ নামে প্রসিদ্ধ ছিল ইহা] জানা যায় না। প্রথষ 
দারিযুন যে আমি আর বলিম্: গৌরব একাশ করিয়াছেন 
সেই আধের সহিত মিডিয়ার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে 
বলিয়া যনে হয় না, কারণ মিন্ডস্া তখন বিজিত প্রদেশ। 

তাহ। ছাড়া দারিয়ুলের জন্মস্থান পার্শে, মিডিয়া নচে। 
দেখা হইতেছে 519০ 080118%0 বা আর্য দেশের 

মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ ছিল তাহা নির্দেশ করিতে গিগ্লা 
পণ্তিতগণ মিডিয়া, পার্শ ও ব্যাকটিখা লইয়া আধদেশ 
গঠিত ছিল বলি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে 

পাশ এবং মিডিয়াকে আর্ধ দেশের মধ্যে অন্ততূ্ত ক্সিবার 
পক্ষে হেরোডোটাদের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি এবং মীড ও 

পারশীকগণ যে আর্ধগোীষ় জাতি ছিল এই প্রচলিত ম্ভ 
ছাড়! আর কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যাইতেছে লা। 
মীড ও পারশীকগণ আধগোঠীর জাতি ছিল ভাবাবিজ্ঞানী 
এবং নুতত্ববিজ্ঞানীগণের এই মত অগ্রতিবাদে গ্রাহ্ 
করিঘাও গর্য দেশের মধো পার্শ ও মিডিম্ব ছিল কিনা এ 

সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার পপ্রচুব অবনর বহিছ্াছে। 
এখন পূর্ব-ইরাণের দিকে দৃষ্টিপাত কর যাঁউক। 
পশ্চিম আফগানিস্থানের ে অংশের সীমান। দক্ষিণে 

হিন্ুক্শের শাখ! ফোহ-ই-বাব! ও পূর্বে হবিরুদ নদী তাহার 
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গ্রীক নাম আরিয়!। আরিয়ার অধিবাীর হবৈ বা ছারি 
হইতে আরবী নাম হিরাট আসিয়াছে! ট্রটাবার মতে 
আবেস্তার ৪:7০ 08)11950 বা! ৪1197) বলিতে পুর্ব- 
ইরাণের অন্ততূক্ত আফগানিস্থান, বেলুগীস্থান প্রভৃতি 
বুঝায়। গ্রিনি আরিয়ান বা আইরিয়ানা! এবং আবিয়া 
অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। গ্রীক আমলে ভিরাটের অধি- 
বাসী আরিয়ান (1180) নামে পরিচিত ছিল । মিডিয়া 

হইতে পারশ্তা পর্যন্ত অঞ্চল" যধন গ্রীক্দিগের পদানত 
আরিয়া তখন পুনঃ পুনঃ বিদ্রাহ করিয়াছে । সেলুকস 
নিকেটর চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত ভইয়া আরিযা হইতে 
সরিয়া গেলেন, খোরাসানের সীমানা পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজা 
বিস্তৃত হইল। 

আরিয়ার অধিবাসীদ্িগকে হৈরভ) হারে ব হারি বলা 
হইত। সিরিয়া, মিশর ও মেসোপটেমিতর প্রাসীন 
ইতিহাসের সম্পর্কে হাতি বা খারি ( [1,108 ) 

জাতির নাম উল্লেখিত হুইয়াছে। হারি রাজ! ( মিটানী ) 
9%08990৮-এর নাম পণ্ডিত কোনোর মতে সংস্কৃত সৌক্ষন্র 

হইতে অটিগ্প। প্যালে্াইন ও পিরিয়ায় এবং হিষ্পস 

( নি5০৪ )-দিগের মধো শাসকগোঠী ছিল ভারি 1 গারি 
এষ্টরূপ বা হইয়াছে । এইট হারি ব। খারিকে আধগোঠীয় 
বলা হইয়। থাকে। প্রশ্ন উিতে পাবে পুর্ব-কঈরাণের এই 
চৈরভ বা হারির ( পরে আরিয়ান ) সঙ্গে শ্রী: পৃঃ ১৪শ 
শতান্ীর পশ্চিম-এশিক়্ার উত্ভিহ্থাসের হারি ব। খারি গোষ্ঠীর 
কোন সম্পর্ক আছে কিন! । গ্রীক এঁতিহাগিকগণ যাহা- 
দিগের নাম আধ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন এইরূপ একটি 

জাতিকে পশ্চিম-আফগানিস্থানে পাওয়া যাইতেছে উহা 
শিশ্চয় উল্লেখযোগ্য বিষয় | সাপানীয় বংশকে কাদিসিয়া 

প্রবালী ১৬৫৩ 

এবং নেছাভেন্দের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আরবগণ পার 
. সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার পরে হিরাট তাহাদিগের পূর্বাঞ্চলের 

প্রধান ঘাটি হইল। হিরাট অতিক্রম করিয়া আরব-শক্তি 
সহঙ্জপথে পূর্ব দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, 
পামীরের উত্তর দিয়া উত্তর-পূর্যের পথে আরবগণ মধা- 
এশিয়ার মধো অগ্রসর হইয়াছিল । পশ্চিম-আফগানি- 
স্থানের এই অঞ্চলেরমধ্য ইরাণীয় গোষীর ও ফাসী 
ভাষাভাষী জ্রনসংখা। বর্তমানেও প্রবল । খন সম্ভব 
গ্রীকদিগের আরিয়ান শাম ইরাণীয় গোঠীর এই 
অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইগ্াছে। প্রিনি 
আবেন্তার আইিয়ানা নাম আরিয়ার সঙ্গে অঙিন্ন মনে 
করেন বলিয়। তাহার মমালোচন। করা হইয়াছে; কিন্ত 

অবস্থ! বিবেচনায় এরূপ মনে করাতে প্রিনির বিশেষ ত্রুটি 

ঘটিয়াছে বলা ধায় না। 

এই আরিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ভেন্দিদাদে উল্লিখিত 
আভ্রামাজদারযট যোলটি অঞ্চলের সম্বন্ধে আলো5ন। 

করা যাইতে পারে । এই যেগটি অগ্লকে যোলটি আধ- 
বসতি ( &াচা) 8০011910097009 ) বলিয়। বাধা! কর। 

হইয়াছে । এই আলোচনা হইতে এবং জোরোগ্রিয়ান 

ধম্মের পশ্চিমমুখা গতি হইতে বৈদিক আয ও. ইরাণীয় 

আধ জাতির সম্পর্ক এবং আধ দেশের অবস্থান সম্থদ্ধে কি 
সিদ্ধান্ত কর! সজব পরে তাহার বিস্তারিত আলোচনা কর 

হইবে । এই প্রসঙ্গে এখানে বলা যাইতে পারে যে ডোন্খি- 

দাদের এই তালিকায় পারশ্তের রাঘ বা রায় জেলার পশ্চিমে 
অন্থরামাজদারহ্ই কোন অঞ্চল বা আধ বসতির উল্লেখ 
দেখা যায় না এবং অন্রামাজদারম্থই অঞ্লগুলির তালিকায় 
মিডিয়ার কোন উল্লেখ পাই, পারঙ্ট্ের নামও নাই, উহা, 
ভাষাকার যোগ করিয়াছেন । 

হর্য-বিষাদ 
প্রামহাদেব রায় 

আকাশে-ভুবনশে এ শুভ লগ্নে, ছে শরৎ, তব সুষমা-ছটা, 
প্রাস্তরে-বনে আগমনে তব স্চাম-কাস্তির বিপুল ঘটা, 
বহু সন্তাপ সহ্িয়া অতীতে আসিয়াছ পুনঃ দীপ্ত বেশে, 
উাম-মনোহর লাবপির ডে বছিছে আবার সোমার-দেশে। 

শ্বেত বাস কাশে কুটিল আবার শু নিষ্ধ সুষমা-রাঁশি, 
কমল আননে উঠিল কুটিয়া অমিয্ব-মাথ!নো মধুর হাসি, 

হুংস-কাঞ্ধী তীর নিতে কল-নির্কণে মোহন তানে, 
বিধাদ-ভুলানো। ঈতিকার সুর ধ্যনিল মধুর হ্ধ গানে । 

মুগ্ধ-দৃটি দিগ-দিগন্জে হেরি' আজ ভাম-শোভার ছবি, 
লুন্ধ হাদয়ে রছে বিস্ময়ে তব আনন্দে মর কবি, 
লয়ে কোল-ভর! প্রাস্তর-শোভা শরৎ আবার এসেছ থরে, 

তবু কেন আজ বিষাদে মাতার তপ্ত অশ্রু নয়নে বরে ? 

অন্লপূ্ণ। এনেছে অল্প চির-ছুঃখিণী মায়ের ঘরে, 
'আননদময়ী'-নামে কলগ্ক-অশ্রু যে তবু নয়নে ঝরে, 
“সুজলা-সুফলা-শল্তক্কামলা কপ দীতি-রব শারদ-পানে, 
একি আতঙ্কে শঙষিত-ছিয়! কাদিছে বঙ্গ বাচিতে প্রাণে । 



ঠাইক্ 
শ্লভারাপদ রাহ 

উপরে মিটিং হচ্ছে, _সরমঙ্গল| বিদ্যাপীঠের একসিকিউটিভ 

কমিটির মিটিং । মিনিট পণর আগে সেক্রেটারি এসে 

গেছেন । গালফুলে! অধ্যাপক এসেছেন, -খঁকে] রায়বাহাছু 

এসেছেন, পেশলশের দোকানের ম্যানেজার মিঃ মধুষদ্ার 
এসেছেন, সরকারের তরফ থেকে মিঃ আল এসেছেন, 

ভাঃবোদ এপেছেন। ছ্ছলের হেডমাস্টার ও ছই জশ 
রিপ্রেজেন্টেটভও এসে গেছেন, এবার ছুহ দিক €ধকে 
ভাহ্স্-প্রেসিডেন্ট মিঃ রাছুত ৪ প্রেসিডেন্ট মিঃ কহলাপাতের 

মোটর এসে হাজির হ'ল । 

নামলেন ছ'জন যোটর থেকে, দারোয়ান, দপ্তরী ও 

ধেয়ার| পেলাম করে একপাশে সরে দাড়াল: খট!খট 
ছুতোর শক নিজেদের আগমনবাত? স্ুচিত করে সি'ড়ি- 
পথে উপরে উঠে গেলেন ভা; । 

নীচের পিস ঘরের পাশের অন্ধকার কামর! থকে 
নম্তর্পণে দবজ| খুলে বেরিয়ে এলেন পাঁচটি মুতি। পাঁচটিই 

মাস্টার। ক্লার্ক আর দারোন্নানের সায় আছে-_-এ'র! 

মিটিং ঘরের শীচে ম্পাহপপেশ সিঁড়িতে ধাড়িয়ে মিটিঙের 
আলোচনা শুনবেন £ টিচাস” রিপ্রেজেণ্টেটিভদের কাছে 
মিটডের কে।ন কথা জরঞামা করলে তারা বলতে চন 

না,_.বপেন, মানা আছে- সে সব “এক্সটি মপি কন্ফিডেন- 

সিয়াল্” । 

আরে প্েখে ধে তোর “কন্ফিডেনসিয়াপ'.. মিটিতে 

কি হৃ*ল যদি না-ই জানাবি তোরা-_৩বে যাস কেন তোরা 
মিটিঠে,-_মান্টারপের তরফ থেকে লাক পাঠাখার তবে 

দনকার কি ? 

যাক, এবার আর কেউ 'তাদের মুখাপেক্ষী নয় -_মিটিডে 
আলোচন। নিজেদের কানে শুনবারই ব্যবহ্। করেছেন মাষ্টার 

মশাম়্রা । মিটিঙের আলোচ্য ধিষয় মাঞ্টারদেপ্ন কাছে 

এবার ছকুরী £ আলোচ্যের মাঝে কুটির কথা আছে এবার, _ 
তা৷ ছাড়া কয়েকক্ধণের ব্যঞ্িগিত দরখাস্ত আছে। ওরাও 

শুনতে এসেছেন । 

অশোক---বেচার! অশোক - -পয়ত্রিশ টাকা মাইনে পায় 

আর মাগগি ভাতা আট টাকাঁ। মাস তিনেক আগে 
ধাপের শ্্রাদ্ধে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ছ-শ টাক! কর্জ 

করেছে সে। পরত্রিশ টাক! মাইনের মাস্টার বাপের জাবার 

শ্রান্ধ কেন যে করে সেই জাশ্চর্য | প্রতি মাপে বেতন থেকে 

দশ টাক করে কেটে নেওয়া হচ্ছে তার । তার আবেঘণ-_- 

দশ টাকার বদলে পাচ টাক করে কাটা হোক তান্ন। 

নরেশবাবুর মেরের বিয়ে। মাস্টারেয় মেয়ের বিয়ে 

আগে যেখানে পীচ-শ টাকার হ'ত._এখন লাগবে সেখানে 

ছু-হাজার। হোক হু-হাজার,--তিশ বছর খোজাধুজির পর 
মনোমত পান্র যখন জুটেছে-_তখন দিতে হখে ত বিয়ে! 

মাস্টারের মেয়েরাও আবার চিরকাল কুমারী থাকতে চায় 

ন|! নরেশ বাবু তাই প্রতিভেষ্ট ফাও থেকে চার-শ টি/ক! 
কজ চেয়েছেন । 

নুতন মাস্টার শচীন “কা ক্লাস বি. টি.। এক বছর 
আগে পধ্াশ টাকায় তাকে চাকগি দিয়ে খল হয় কনফার- 

মেশানের সময় তাকে আর দশ টাক! খাড়িয়ে দেওয়া হছখে। 

কনফারমেশাশ ছ-মাপ পথেই হবার কথা ছিল,---হ্য নি 

৩। আজ এক খছর পরে তার কণফারমেশাণের কথা 

আবার উঠবে মিঠিডে | সেও শুনতে এসেছে 

আর এসেছেন হীরেশবাবু ও সুশোতন | 
পঞ্চাত্র বছরের পরই স্কুল থেকে রিটায়ার করবার কথা ; 

একেবারে গবর্ণমেন্ট সান্তিস আর ফি! এর পরযারা চাকরি 
কর্পতে চান স্বাস্থ গাল থাকলে তার! “এক্সটেনসনে'র জঙ্ভ 

ধর্নখান্তড করে দেখতে পারেন। হীরেনরাবুর পঞ্চান্ধ পুরে 
গেছে. দরখাস্ত করে জানতে এসেছেন- কলাফল। 

নুশোভন এসেছে "সবার মিলিত স্বার্থের কথা শুনতে ৷ 

তারই চেষ্টায় ধরখাও গেছে সকল মাস্টাগের স্বাক্ষর নিয়ে £ 

প্রার্থন-_মাগগি ত|তার ট1কা্ট| সবার বেতনতুষ্ত করে 
দেওয়! হোক---তার উপর নূতন করে মাগ গি ভাতা দেওয়! 
হোক দশ টাকা করে। ইচ্ছা! করলে এ টাকা! ছ্ুল দিতে 

পারে মাস্টাপদের_.কারণ গত ছু-বৎসরে স্ছুলে টাকা জমেছে 
প্রায় হাজার ত্রিশেক । ছাআ্রসংখা! ধেড়েছে জনেক । 

মিটিং সাড়ে সাতটায় সু হয়ে গেল। পাঁচটি জীব 
ম্পাইরেলে কম্পিত বক্ষে কান খাও] করে ধাড়িয়ে। 

প্রথষেহ উঠল শচীণের কশফাপমেশানেক্স কথা । গুরু- 

পন্ডতীর কণ্ঠে মিঃ তলাপাএ হ্বাকপেন, শচীন চকৃকোতির 
সন্ধে ছ্ড মাস্টারের রিপোর্ট কি? 

হেডমাস্টার নুতন লোক, এ ন্বলে এসেছেন যাত্র মাস- 

তিশেক,---বললেন--আমি মাপতিনেক মাত্র তাকে দেখেছি-_- 
আমার “হম্প্রেশন'- -মোটামুটি ভাল। 

মাত্র মাসতিনেকে কারে! সম্বন্ধে ঠিক ইমপ্রেশন হয় 

না,.-.আরও কিছু দিন ধেখুন।_- 
চোখ মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল শচীনের £ ক্ষাউণ্ল, চীট্ 

ফাকি দিবে এক বছরের ওপর কাজ করিয়ে নিলে আমায় | 
রেছিগ শেশান দেখ আমি,--কালই দিচ্ছি, দেখি লোক 
কোথায় পায়;১--চার চারটে ্াগজে এক হণ! এ্যাড- 
ভার্টাইজমেন্ট দিয়ে ত এপ্লিকেশন আপে তিনখানা,-.- 

তার একটা কানা, একটা খোঁড়া, এব! হয়ত চলনসই । 



২৪. 

মনে করেছেন  গ্লেই দিনই আছে $ চিরকালই অত্যাচার 

চালাবেন একদল শিক্ষিত লোকের উপর । 
সুশোভনের মুখ অপতভ্ভব গম্ভীর ঃ ঝড়ের পূর্বাভাস। 

হীরেনবাবুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি ধেখা ধিয়েছে ২ জঙ্ভুত রহ্স্রময় 
হাসি । অক্কাঞ্ মাস্টারের মুখ দেখে কিছু বুঝ! যায় ন|। 

এর পর ইউঠল নগেেশবাবুর টাক ধার নেওয়ার প্রশ্ন । 

গম্ভীর ক ছঞ্ধাযস দ্িলে__কত টাকা ? 

সেক্রেটারী এপ্পিকেশন দেখে বললেন, চার-শ টাক! 

মেয়ের বিষ্বের জগ চেয়েছেশ-_ছু-বছরে চবিবশ ইশস্টলযেন্টে 

শোখ দেবেন। 

যুদ্ধের সময় কত টাকা নিয়েছেন ? 

ছ-শ। 

আছে কত টাকা গু হিসাবে? 

ছ-শ বিরাশি টাক! চৌম্ম আশ। ছ-পাহ। 

না,_-অত টক] পেতে পারেন ন! উনি। প্রভিডেন্ট 

ফা্ড থেকে নিতে হলে- মাত্র একচষ্লিশ টাকা সাত আন 

তিন পাই উনি পেতে পাপ্নেন। স্কুল কনটি বিউশনে হাত 

দেবা অধিকার ত ওঁর নেই-. ওর ভাগের ছ-শ টাক! ৩ 

উনি এর আগে থেয়ে কুরিয়েছেন | 
টিচাস” রিপ্রেজেন্টেটিভ শন্ধবাবু বিনীত ভাবে বললেন, 

কিন্তু ইমারজেন্সী পিন্লিয়ডে না খেয়ে ৩ উপায় ছিল না, সার ! 
থা ঠিক, কিন্ত এখন আবার কেন? যেয়ের বিয়েতে 

জত টাকা ?--যায় যেমন সামর্থ তেমনি বিরেই দেওয়! 

উচিত-. 
স্পাইগ্সেল সিঁড়িতে__দপ. করে দ্বলে উঠপ একবার 

নরেশবাবুর চোখ,---পূর্বপুরুষের সংস্কার মত পতেতে হাত 

দিচ্ছিলেন তিনি,--অভিশাপ দেবেন ।--কিন্ত পা লাভ 

নেই, -ক্ষমাই পরম ধর্ম তা ছাড়! অভিশাপ ফলে না 
আজকাল,--ঘদি ফলত তবে গণ হুণ্িক্ষে লক্ষ উপবাসীর 
আঅভিশাপে তলাপাত্রের দল ওন্ম হয়ে যেত । 

স্থশোতন নিক্ষে বিয়ে করে নি, তবু নিজেকে নরেশ 

বাবুর গানে বসিয়ে ভেবে নিলে একবার খ্যাপারটা । তার 
ইচ্ছ। করছিল উপরে ছুটে গিয়ে বাঘের মত একবার গল। 

চেপে ধরে: টাকা দ্রিবি নে, তোর বাপের টাক1? 
মাঞ্টাপ়ের টাক! মাঞ্ঠারে নেবে--তা তোর কি, শহরের আর 
ছুটৌ! ফুলের লক্ষ টাকার উপর--কি করে নিজের কাজে 

লাগিয়েছিস,_-জানে ন! শহরের লোক-_ না ? 
স্পাইরেলে দাঁড়িয়ে কথ! বলতে নিষেধ ছিল-_তবু একটু 

করুণ দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নরেশবাবুত্ মুখ থেকে জন্ুচ্চকণ্ঠে 
বেরিকে এল)-_নারায়প ] ফীরেনবাবু তার মুখে কাত দিয়ে 
ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান করে দিলেন । 

উপরে- তালপাত্রের একাদশ রত্বের সভায় নরেশবাবুর 

মেয়ের বিয়েতে তারই নিজের কাণ্ড থেকে এক চট্নিশ চাকা 

সস্তা সপ ৯ এ সা শর পা পপ পি জা তত পর আপ জট তত ৩০ সপ পিন্ত ০ জট ই ও রশি ক» সত ভি অন্ন শী ৯ এসসি, এ ক ও জী হি ভক্ত শত ৩ জে 

১৫৬ 
শি শি সি তত তপন আস টি উর শপ উপ সি উপ পা পা শি হি ও আদ আশ্জপশাজপি জা 

1ত আন! । নাপাই মঞ্জুর হ'ল। পরের আইটেম্ হচ্ছে__ 
- মাষ্ঠারদের বেতন বৃদ্ধি ও মাগ গি ভাতা । 

প্রেসিডেন্ট হাকলেন, _নেক্স্ট আইটেম প্লিজ? 
সেক্রেটারী খাত! দেখে বধললেন- এবার টিচারদের ইনক্রি- 

মেন্ট আর ডিম্বারনেসের জগ আবেদন । 
ডিয়ারনেম ত দেওয়া হচ্ছে তাদের | 

হা.--হচ্ছে-.-ওয় চেয়ে বেশি প্রার্থনা! করছেন তার! ? 

কত? 

ওধধের দেওয়! হচ্ছিল আট টাকা--ওট] ফ্লাট রেটে 
সবাইকে-_হশক্িমেন্ট দিয়ে-_অথাৎ পে-এর সর্ষে কনস[লছে- 

টেড. করে নুতন করে ডিয়ারনেস্ চাইছেন--- আরও দশ টাক]! 
এক অস্তুত হাসিতে মিটিং ঘর কেঁপে উঠল যে খাসি শুধু 

এ এক ধল লোকহ হাপতে পাকে £ ফ্লাট রেটে ইনক্ফিযেণ্ট-- 

বুড়িমু়কির এক ধর্গ আধা তার উপর ডিয়!রনেম ? 

প্রিপস্টারা% ! 

"্পাইগেল ধিঁড়িতে পাচটি সৃতি ধম বন্ধ করে দাড়িয়ে 
উত্েজনায় তাদের সবার শরীপক কাপছে £ এত টাক! রয়েছে 

স্থলের-_মাষ্টারদের দিতে চায় ন1-_টাক] দিয়ে ওর, করবে 

কি! 

টিটাপ শ্রিঞ্রেসেনটেটিভ নন্দখাখু আমত।। আমত। কৰে 

বপলেন---এ ছঃসময়ে সাপ্-_-গটা সবাইকে একটা “রলিফ 
বলে বিবেচনা করুণ, সার-_-টিচারদের বাচিয়ে রাখুন । 

বুঝলাম- কিন্ত মাত্রী আছে ত--জার সবাইকে সমান 

কি করে হয়--গত ইনৃক্রিমেন্টে যারা এক টাক পেয়েছে: 
তার1ও আট টাক পাবে ?--কেন ?--তাধ্ধের নামে ধে কশ- 

ফিডেলিয়াপ রিপোর্ট আছে- আমার ত মনে হয় তার? কোন 

ইশক্রিমেন্টই পাধে না।**"আর সবাহ আট টীাকা---এ কি 
মগের যুঙগুক না কি? 

নন্দবাবুক্র খঞ্জে মিনতি বঞ্পে পড়ছে যেন £ কিন্তু সান্স-..- 

বড্ড ছুংসময় পড়েছে যে; 117 06)119161080101) 01 01৭6 

1)80 08%৯---511" | 

[380] 01859 11001710600. 1091--06750 055 51 

0601)11111 ? 

অন্ধকার স্পাইরেলে পাঁচটি মু্ঠির মনোভাব একমাএ 
ভগবানই বোধ হয় কিছু অনুভধ করতে পারবেন £ অনেক 

আশ! করে এসেছেন আজ তারা । নুশোভনের চোখ ছুটি 

হিংশ্র খ্বাপদের মত ছ্পছে £ শালা -ক্কাউণ্ডে ল--06 

118১৮ এক চেয়ে ১01৯ 09085 আবার কি আসবে. --11 

ড/0180 085 01001)0--006৮07 207111£01019100 51101010003 

1090: ছেণেদের মাইনে বারিয়ে দিবি। লোকে-_চালের 

দ্বাম। ডালের দাম, তরিতরকারি, মাছ জাম! কাপড়ের 

ধাম_চার পাচ গুণ বেশি দিতে পারে--ছেলে পড়ানোর দাম 
ডবল না! হোক-- দেড়গুণ ধিতে বাধ! কি ?.."গ্রাইকু করে ন। 

্ 



সত তত হাতত ৮৭৭২ শিএপা রী শা তিশা তি তি ও সদা হল সক 

রয়া-_গ্রাইক্ 1 কুলি মভুর- বাটার কর্মচার়ী-_পোরষ্ঠাপিস-- 
ব্যাঞ্*- য়েলওয়ে--ইাম-_সবাই প্রাইকু করতে পানে-__ 
মাষ্টাঘের। পারে না-_কেন? এর! কি মানুষ নয়-_মাহষের 

মত বাঁচতে চায় না এর]...কি কথা! যায় _-প্রাইক | এখান 
থেকে এই স্কুল থেকেই সুরু করতে হবে গ্রাইক-__ 

উত্তেজনার কাপছে সুশোঙন | এই সিড়ি দিয়ে উপরে 
উঠে যাবে না কি সে1- গিয়ে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে 

আসবে | কেন আঙদে এর! কমিটিতে-_-দেশকালপাত্র ভেদে 

বিধিব্যবন্! করবার যাদের সাপ নেই--প্রাণ নেই। 
ওদিকে শন্দবাবু বলে চলেছেন__কিন্ধ, সাপ, ভেবে 

দেখুন--আমাদের ভেতর এক জন মাত্র পয়ন্রিশ টাকা মাইনে 

পান-__এই ছর্দিনে-_চার পাচটি ছেলেপিলে নিয়ে কি খাওয়া 

চলে তাদের? 

ছু"বেল! ন। হোক এক বেলাও ত চলে। 

ধরাতে দাত ঘষা! লাগল সুশোতনের-__মুখ থেকে-__-একটু 
জোরেই বেরিয়ে এল_ শালা | 

নরেশ বাবু-_ডান হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে ধরলেন । 

আর ফ্লাড়াতে চায় না শ্ুশোতণ ১ নিজেকে সে আর 

সামলে রাখতে পারছে না_প্রাইক্-_একমাআ ওয়ুধ গ্রাইক্__ 
কাল থেকেই সুরু করতে হবে । টাকা থাকতে টাক! দেবে 
না_-এক বেল! খেয়ে না কি মাঞ্টারি করতে হবে- শালার! | 
সমস্ত শরীরের মাঝে যেন একটা! বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে । সবাইকে 

হাত দিয়ে সরিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছিল ন্ছশোভন-_-নরেশ 

বাবু তার হাত ধরে ঠেকাপেন-_ শেষ শুনে যান সুশোভন 

বাবু আর বেশি দেপি নেই__- 
ও সব আপনার! শুনুন আমার শোন হয়ে গেছে। 

স্থুশোন চলে গেল । আর চারটি মুর্তি দাড়িয়ে মিটিতের 
শেষ শুনে গেঙ্গেন। অশোকের মাইনে থেকে দশ টাকার 

পরিবতে সাড়ে আট টাকা করে কেটে নেওয়া হুবে-_তা"লেই 

ছ'বছরে শোধ হবে দেশ | হীরেন বাবু--এক বছরের এক্স্- 

টেনসান পেলেন । শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি আর হ'ল না_ 

মাগি ভাতা বাড়ল--অতি কষ্টে আর ছ'টাকা। ভিয়ার- 

নেস্কে-_-কনসলিডেটেড. করলে--পার্ম্যানেন্ট একস্পেত্চার 

থেড়ে যায় £ আর বছর যে স্কুলের জায় কমে যাবে না এ 

কথ! কে বলতে পারে-_-ত]1 ছাড়া খরচ আছে না?--ছেলে 

বাড়ছে__চারটি খর বাড়াতে হবে-_কাঁনিচার-_তা ছাড়া--_ 
সিষ্কিং ফা আছে- বেতন বৃদ্ধি জমনি বললেই হৃ*ল ?--_ 

স্কুলের জন্ত মাষ্টার-_-না মাষ্টার পুতে স্কুল ? 
অসহায় চারটি মৃতি নিদারুণ গাত্রদাহ নিয়ে রাত্রি সান্ধে 

ন'টায় ফিয়ে গেল। জ্ছশোভনট। ঘে কোথায় গেল ! 
দ্ছুশোতন কিছু আগে বেন্ধিয়েছে স্পাইরেল থেকে-_- 

মনে মনে হিসাব করতে কয়তে চলেছে সে--কত টাক! 

আছে তার-_-কৌমার্য জীবনে--একটা সুবিধে হয়েছে তার-_. 

সদ তত ত হস শে শী হুশ রতন পপ লস হা | জল শর তত জনতা মন লে তে চা লিল দু রর 

ছু 
ছু 

্ে 

কিছু টাকা হাতে আছে তার | .কত দিন লড়তে পান্বে সে 
--ফ'জন শিক্ষকের অন্ততঃ মাসথানেকেরও ভাল ভাতের 

ব্যবস্থা করতে পারবে ?1--ত। ছাড়া_-ত! ছাক্ঠ। সুমিত আছে 

--কুমিতা সত্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করতে রাজী আছে সে 
- স্ুমিআ যি তাকে সাহায্য করে । কত আছে তার! 

ভাবতে ভাবতে চলল সুশোষভন। 

রাত্রি নস্টার একটু পরে-.একটি মেয়ে বোডিঙের 
তেতালায় গিয়ে হাজির ছ'ল সে। তেতালার একটি মাত্র ঘরে 
- একা থাকে নুমিত্রা বোম । 

সুমির! শিক্ষযিত্রী-__ঘরে দরজ! দিয়ে স্ছুলের খাতা করেউ 
করছিল ; দরজায় টোক] শুনে জিজ্ঞাসা করলে--কে ?.' 

অতি পরিচিত গপণ্ভীর কঠথরে উত্তর হ'ল £ দরজা! খোল। 

বুকট! একটু কেঁপে উঠল £ দেড় মাস আগে-_একরকম 
নির্লজ্ের যত সুমিত্রা যখন ন্ুশোভনকে জিজ্ঞাস। করেছিল--_. 
আর কত দিন অপেক্ষ! করতে হবে তার-_-সুশোভন একবার 

তাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিল । বোঝাপড়া একরকম 
শেষই হয়ে গিয়েছিল । আজ আবার-_ 

দরজ]| খুলে দুশোভনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে 
গেল সুমিত্রা_এ কফি মুখ 1-কি অনুখ করেছিল নাকি 

তোমার ? 

না_বেশ ভাল আছি। এক কাপ চা করেো। বলে 
জুতো খুলে সুশোভন বিছাশায় গা ধিয়ে বালিশটা টেনে 
নিলে। 

সুমিত! কুজে। থেকে কেটলিতে জল ঢেলে__স্টোত ধরাতে 
গ্রেল। সুশোতণ তার দিকে চেয়ে বললে-_নিজেরই ব1 এমন 

চেহারা হয়েছে কেন? 

তোমার গণ ! 

আমার গুণ নয়-_-গুণ মাষ্টার্রির | 

স্টোভের উপর কেটলি চাপিয়ে সুমিত্রা বললে--_মাষ্টারি 
কাজট হয়ত নিজেও খারাপ মনে করে! না--করলে নিজে 

আসতে না এ লাইনে--জামিই না হয় বোকা মেয়ে-__তুল 
করে না হয় আমি আসতে পারি'-.আর ত! ছাড়া কি কর- 

বারই বা আমার ছিল? 

স্থুশোভন ঠিক করে এসেছিল নিজেকে কিছুক্ষণ 
চেপে ক্লাখবে, বেণাকের মাথায় কোন কিছু বলা ঠিক নয়। 
তাই সে চুপ করে রইল। 

দুমিত্রা জবাবের জন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে 

বললে-_ এখন দেখছি বি্বে করার আগে কোন মেয়ের এ 

লাইনে আস উচিত নয়। 

কেন,--হঠাৎ এ কথ! মনে হ্বার কারণ? 

ব্যঙ্গ আর রহ্ন্ত মিশ্রিত অদ্ভুত এক হাসির রেখ! খেলে 
গেল দুমিআার ঠোঁঠে £ বিভা-দির কথা শোন নি? 



২৬ 
ল্যান্স 

মা,--কি হ'ল ম্আবাম় তায়? 
এখানকার আশী টাকার চাকরি ছেড়ে_একশে! টাকার 

হ্ডেবিষ্রেষেন্র পদে গিয়েছিল মডেল গার্পগ্ ্থলে_ প্রায় বছর- 
খানেক আগে, মনে আছে ত? 

সী । 

সেখানে গিয়ে আরও উন্নতি হয়েছে তার। 
কোন্ দিকে 1? মাইনে বেড়েছে ? 
উন্নতি সব দিকেই £ যাইনে ত বেদ্েছেই, তা] ছাড়া_ 
হেয়ালি রেখে খোলস! করেই বল না, বাপু! 
মাসখানেক আগে সেক্ষেটারিকে বিয়ে করতে হয়েছে 

তায়। 

আবার অস্বাভাবিক ছুয়ে উঠল নুশোভনের চোখ মুখ £ 
কত বয়স সেক্রেটারির ? 

তা আর বলো না, বয়স বছর পক্চা,__বাক্ঠীতে 
আগেকার বুড়ি বট,--ছ'সাতটা ছেলেমেয়ে । 

ক্ষাউণ্ডেল,_ওকে গুলি করে মার! উচিত-_ 
, জুশোভন ভয়ে ছিল,-উতেজনায় উঠে বসেছে এবার । 
সুমি! গরম চায়ের পেয়াল! ত্ুশোভনের হাতে দিয়ে স্ব 

ছেষে বললে,_-নাও, খেয়ে মাথ| একটু ঠিক করে নাও,__ 
খবর আরও আছে। 

আবার কি খবর? 

চা শেষ না করলে-_-বলব না আমি, _বলে' দুষিত! 
নিজের পেয়াল] ভুলে নিলে । 

নীরবে মিনি্খানেক ধরে চলল চা খাওয়া _হুমিত! এ্রক- 
দষ্ঠে চেয়ে আছে সুশোতনের দিকে, _ন্ুশোততন মুখ নীচু 
করে পেয়ালায় চুক দিতে দ্রিতে ভাবছে | 

পেয়াল! শেষ করে পাশের টিপয়ে ঠক করে রেখে সুশোন্ডন 

চোখ ভুলে বললে,--এবার বল তোমার আরও খবর । 

সুষিত্রা হ্ুশোভনের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে বললে, নমিতা-ছদি 
ই নিয়েছে তিন মাসের, আমি এখন এক্টিং হেডমিস্ট্রেস। 

বেশ ত- কমগ্রাচুলেশানস্। 
তব কুফ্িত করে নুমিত্র! বললে, _তুমি ত প্রায় দেড় মাস 

এ যুখো! হও না বন্ধুর মত যে একটু পয়ামর্শ জেবে-_তাও 
আশা! করতে পারি নাঁ_ 

তোমার পদ্দোপ্ততি)_সামগিক পদোন্নতি হয়ত একদিন 
স্থায়ী হয়ে যাবে- এতে আবার পরামর্শ নেবার কি আছে? 

সব কথ! জ্ঞান না হুমি-_তাই ভূমি একথা বলতে পারছ। 
বল,--সব খোলসা করেই বল,--আমিও আনব খোলসা 

থাই বলতে এসেছি, তোমার সব কথ! শুনে... 
রুহৃতে র জন দুষিত! একবার সুশোভনের দিকে তাকিয়ে 

তাক মনোভাব একটু বুঝতে চেষ্ঠা! কর়লে-__তারপর বললে, __ 
ছুলের টিচারদের জার এ মাইনেতে.চলে না)--তাই নষিভা-ি 
লেক্েটাহিন সঙ্গে এ লম্পর্কে কথা বলতে গিয়েছিলেদ-_. 

প্রবাজা ১৬৫৩ 

ব্যথিত হয়ে উঠল দুষিত্রার বুখ। 
কি-খামলে ফেন।-বলে যাও--ছুশোভন তাড়া 

দিলে। 
সেক্রেটারি তাকে অপমান ফরেছে। 
মানে? 
মানে--তাকে বলেছে, _ছপুরে আসবেন; হুপুরে কেউ 

বাড়ি থাকে না,_তখম আপনার কথ! মনোযোগ দিয়ে শুনব । 
দুশোন্তন উত্তেজিত হয়েই ছিল-_-এ কথায় উত্তেজনা তার 

আনরও বেড়ে গেল তবু বাইরে তা প্রকাশ নাকরে সে 

বললে, হছুপুরে কেউ বাড়ি থাকে না মানে ?-_ 

মানে, সেক্রেটারি বিপত্বীক,... 
শিকারী বাঘের মত ছটো| চোখ ঘলে উঠল দুশোকনের । 

দুমিজ্ার দিকে চেয়ে বাঘের আওয়াজের মত আওয়াজ করে 
বললে, হুপুরে দেখ! করার ভার তোমার উপর পড়ল না কি 

মিত্রা ছুই চোখও দপ করে দ্বলে উঠল এবার: 
আমাফে এমনি করে অপমান করতে এসেছ না কি 
আজ? 

দুশোভন নুর নামিয়ে__ুমিত্রার হাত ধরে তার পাশে 
বসিয়ে বললে, তুল- ভূল বুঝেছ ভুমি-__-তোমার-_-আর শুধু 

তোমাক কেন-- তোমার আমার তোমাদের আমাদের সকল 

অপমানের ছাল! মিটাতে এসেছি আমি । 
নুমিত্রা বিশ্মিত হয়ে চেয়ে রইল দুশোন্নের দিকে, 

কিছুই বুঝছে না সে। 

বলছি সব- তুমি বল ত তোমার স্কুলের টচারদের বেতন 
সবদ্ধির কি ব্যবস্থা করেছ তুমি ? 

নুমিজা জান রুখে বললে-_বিশেষ কিছুই হয় নি, দরখাস্ত 

ফরেছিলাম জামরা অনেক কিছুই দাবি করে। কিন্ত সব 

ভেস্তে গেল, সেক্রেটারী থাপ হয়ে আছে-_ 
কেন-_খাগপা! কেন? 
ভাক1,--- 

" ৩৫-_তা নমিতাদির কথা নিয়ে তোমরা কমিটিতে 
তোলপাড় করলে না কেন? | 

তোমরা! পুরুষ-_বুঝষে না, এ নিয়ে তোলপাড় করা ভাল 
নয়, যারা মাষ্টাক্সি করতে আসে তারা সবাই ত আর চিরকাল 
কুমাক্ী থেকে শুকিয়ে মরতে চায় না তা ছাড়! জলে থেকে 
কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। 

স্ছুশোভন মনে মনে ধললে-_তা যায় কি না দেখে নিচ্ছি 
আমি | রুখে বললে-__তা তোমাদের দরখান্তের ফল কি হ'ল, 
বেতন ও মাগ গিভাতা৷ যাড়ল কিছু? 

বেতন কিছুই বাছে নি-_মাগ.গিভাত] ছ' টাকা বেড়েছে, 
অথচ দুলে টাক! জমেছে অনেক--কলফাতার ত লোকসংখ্যা 
অনেক বেড়ে গেছে! 



কার্তিক 
তা ও টাক! দিয়ে কি কম্ববে ওয়া,-_-তুমি ত হেড মিসৃট্ট্রেস 

হয়ে হিটিং এ্যার্টেও ফরেছ | ৃ 

ছ্যাকরেছি। ও টাক] দিয়ে ছ্ুলের বাড়ি করবে ওয়া । 
ব্যঙ্ষের হাসি হাসল পুশোভন ;) তা! বটেই ত-_এই 

যাগ গিক বাজারে-_বাড়ি “ক্যা-ন"্ট ওয়েট, রিকসাওয়ালা, 
লব জিওয়াল!, মাছওয়ালা, পান-স্ুপারিওয়াল। “ক্যা-ন+ট 
ওয়ে, ব্রীম, পোষ্টাপিস, ইভন্ ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ক্যা-নস্ট 

ওয়েট-_ওনলি টিচার্স ক্যান--কি পেয়েছে ওর]! আমাদের 

বল ত?.."আর ওরা আসেই বা! কেন কমিটিতে--.বল ত ? 
জতি ছুঃখেও নুমিত্রা হাসলে £ আসে মান বাড়াতে £ 

কি, না আমি অনুক ছ্ছুলের যেসষ্কার হয়েছি, সেক্রেটারি 
হয়েছি, প্রেসিভেণ্ট হয়েছি__-মিটিণে যেতে হয় আমার 1". 
তা ছাড়া মাষ্টার-মাষ্টারনীরা এসে সেলাম করে, বাড়িতে 
ঘোরে । এসবে কি' কম লোভ মানুষের ! যাদের “মেরিট” 

আছে তার! নিজের শঞ্তিতে রিসার্চ করে, বৈজ্ঞানিক 

টন্তাবন করে, শিল্প সাহিত্য করে, দেশসেব! করে-_মাহুষের 

কাছে বাহবা সম্মান পায়-- অথচ সবারই ত সে ক্ষমতা 

নেই, তাই এ সহজ পন্থা । আমি শুনেছি কি নামেয়েদের 
মুখে-..জামি এক আত্মীয় বাড়িতে-.বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে 
গিয়েছিলাম, সেখানে একটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হ্”ল-__ 
তিনি আমার পরিচয় শুনে বললেন- ও এঁ স্কুলে, ওখানে ত 

আমার হামী মেম্বা | সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর হয়ে 
গেল । 

যেন বাড়ির এক দাসীর সঙ্গে খেতে বসেছেন তিনি এই 

ঘ্নকম ভাব, তাই না? 
জনেকটী! তাই। 

তা ত হ্বেই-র্িকসাওয়াল! পর্যত কপার চক্ষে দেখে 

প্রদের | আমাদের স্ছলের অশোক এক রিকস! করে কিছু 

মাল আর বোনকে নিয়ে জাসছিল তার বাড়িতে । পথে 

নেশ! চেপেছে। লটবহুর ভিডিয়ে নাম! হাঙ্গামা বলে 
র্িকসাওয়ালাকে ছচৌ পয়সা দ্বিয়ে বললে-_ছ'পয়সার বিডি 
নিয়ে আয় ত বাবা! 

'ধুষ পিয়েগা বাবু ?_ 'লিজিয়ে-_বলে ফতুয়ার পকেট থেকে 
দিব্যি একট] পাসিংশে! বের করে দিলে অশোকের হাতে | 

অশোক ত অবাকৃ। অশোক ভ্বিজাসা করলে, রোজ 

কেতন! কামাতা! তো? 

কুচ. ঠিক নেকি হৈ বাবু-_কোভি দশ রুপেয়া হোতা 
কোতি আট নয় রুপেয়! হোতা দোবেলাছে দে! রুপেয়া 

মালিককে দেনে পড়্তা | ্ 
অশোক এসে আমাদের বললে--শুনে আমার যনের ভাব 

এমন হ'ল যে বলি_বাধ! হুই রিকসে চেপে বস, আমিই 
টানি । 

্রাইক্ ০৬ 

সুমিত্রা এরকদৃষ্ঠে দুশোক্তনের মুখের দিকে চেয়ে ভার 
কথা শুমছিল, এইবার বললে- _শুনে রক্ত গরম হয়ে যায়। 

সুশোভন বিগুল আগ্রহে হুমিত্রার হাত ছুটি ধরে একরকম 
পাগলের মত বলে উঠল--সতিয বলছ, রক্ত গরম হয় 

তোমার ? | 
তা হয় বই ফি- মাহছৃষয ত! 
ওঃ বীঁচলাষ, আনয়াও মানুষ, আমাদেরও রক্ত গরম 

হয়।..'তোমার কাছে আজ ভিক্ষা চাইতে এসেছি আমি, 

সুমিত ! 
কি পাগলের ধত বকছ, তুমি আজ প্রন্কতিশ্ব দেই দেখছি । 

প্রস্কতিহ্থ আামি সত্যিই নেই,_-কিন্ত পাগলের মত বফছি 
না আমি,-তোমার কাছে ভিক্ষা আমি সত্যিই চাই। 

স্থমিত্া হেসে বললে।__কি চাই বল ? 
চাই আমি তোমার সব, তোমার সাহায্য, তোমার অর্থ, 

তোমার পরিশ্রম-_চাই আমি তোমার নিজেকে. 

সুলোভনের ছুই বজনু্টির মাঝে বন্দিনী নুমিত্রায় দেছ 
রোমাঞফ্িত হয়ে উঠেছে,_চোথে এসে গেছে তার জল । সেই 
চোখেই সে স্ুশোতনের দিকে চেয়ে বললে, তোমায় 

কথা ঠিক বুঝে উঠছি না যে আমি-_ 
কুশোভন ক্ুমিত্রার হাতে আরও জোরে চাপ দিয়ে 

বলল,_আনার জীবনের ধর্ম খুনে পেয়েছি, ছুমিত্রা" _তা 
সাধন করতে সহ্ধনিন্ট চাই,_তুমি জামার তাই হবে। 
গুমিত্রা তবুও সুশোভনের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে 

রয়েছে দেখে সে পাগলের যত বলে উঠল,__কাল থেকে ধাইক্ 
দুরু করতে চাই ইস্ছুলে ইচ্কলে, বেয়েদের স্কুলে চালাবে 

তুমি, ছেলেদের দুলে আমি-_ 
মাত ছই জনে ? 

ছা, ইচ্ছা থাকলে ছুই জনেই হয়, তুমি দলে নেবে ঘশ 
জনকে, আমি দশ জনকে, ছুই দশে কুড়ি-_স্ুলের অর্ধেক 
টিচার গ্রাইকৃ করলেই স্কুল হবে না, তার পন দিন দ্বেখবে-_ 

ছ'শো, পর দিন হু"হাজার, তার পর বিশ হাজার, দশ হশ 
গুণ করে বেড়ে যাবে প্রতিদিন,__তুমি দেখে নিও-_ 

কি করে চলবে এদের ? 

আবপেটা খেয়ে ত এর! আছেই,__না হয় লিকি পেটা 
কিছু দিন খাবে,_তোমার আমার যা আছে তা দেব 
এদেক--. 

সুখের কথ! কেটঁড নিয়ে গুমিজা। বললে, লে আর 
কতটুকু? 

ভিক্ষে করব এ্রদের জভে,--ত] ছাড়] টিউশন ত সবারই 
করতে হয়। তা ছিয়ে কিছু দিন লড়তে পারবে । 

সুমিত! নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত কঠে বললে,__ 
ধীর চিত্তে ভেবে দেখ,_-পারবে ? 

তুঘি সাখী হলে নিশ্চয়ই. পান্বব। 



২৮. 

, আমি তোমার চিরকালের সকল কাজের সাধী।- কিন্ত 
আমাদের ত এসোসিয়েশান জাছে_-তাদের এক বার বলে 

কয়ে ফাজে হাত দিলে হতনা? 
. গুনবার সঙ্গে সঙ্কে জাবার কঠোর হয়ে উঠল দ্ুশোভনের 

মুখ £₹-_ওদের কেরামতি ইমারজেন্সি পিরিয়ডে দেখা! গেছে-_ 
এ সেট অব. ইমবেসিলস্*__ওরা জানে কেবল সরকারের. 
কাছে--এক টীকা মাসিক ভিক্ষার জন্তে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে 
বেড়াতে,_-জার টেষ্ট-পেপার আর টেক্সট্বুক ছাপিয়ে কয়েকটা 
খয়ের খাঁ পুষতে ।*.*ও সব দিয়ে চলবে না, হুর্গত,- 

অবমানিত,_অনাহারক্কিই টিচারদের নিয়ে আমরাই নুতন 

এসোসিয়েশান গড়ে তুলব । 
তোমায় মনে হয় তার] সাড়া দেবে? 

প্রবানী ১৩৫৩ 

নিশ্চয় শত বার সুত্র বার সাড়া দেবে তারা)_নানা 

খালায় ছলে তারা শুকনো খড় হয়ে আছে-_শুধু একটা 
ক্ষুলিঙ্গ চাই ।.."তুমিই ত একটু আগে বললে-_ রক্ত গরম হয়ে 
ওঠে,--কারণ তৃষি মাহ্ষ 1--তারাও মানুষ ।**'লেখাপড়া 
শিখে মানুষ হয়েছে,_আর দশ জন যাহষের মত বাচতে 
চায় তারা. 

কিন্ত মানহষের মত বাঁচবার দাম কে দেবে তাদের-_. 
সরকার ? 

সরকার কেন,-_যার! রিকসাওয়ালাকে দিয়েছে, সব'জ- 
ওয়ালাকে দিয়েছে, মাছওয়ালাকে দিয়েছে)_তারাই | শু 

চাইতে জানা চাই, -07001 800 61)9 0০011 ৮1]1 90 

01)0100. 

্বার্থগৃ দুরন্ত সভ্যতা ! 
শ্ীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 

সান্বনার ্গিপ্ধ বাধী সোহার্দ্যের শান্ত সুর, ্বদেশের ভাগাকাশে তাক্না-দলশ ওঠে আসে ; 
ভ্রাতৃত্বের স্েহ অনুরাগ ফে জানে কখন বন্ধু ] আশ্বিনের রুদ্র ঝড়ে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দিনে ছিলনাক' লেশ মাত্র ভাগ, কেতকীর বনে মোর এনে দিবে পুতিগণ্ধময় 
নৃশংস হৃত্যার মোহে লুঠনের সমারোহে। প্রেতের উল্লাস রদ্বস্বাস ভর! পথে ! 
রক্তন্গাত দিকৃচক্রবালে সোনার সংসার ভাড়ি কুলধধূ এনে গৃহ হ'তে 
হিংসার কুটিল মেঘে ভয়াতু় দিবস-শর্ধ্রী করেছ কতন! হত্যা | কত শিশু-শোণিতের শ্লোতে 
শ্রেন-স্বার্থ কূটচক্রজালে লক্ষ নর হত্যা করি ভাসায়েছ দেশ 1 একি তব পৈশাচিক পরিচয় 
গৃহহার! পথ হার] অনাথার অভিশাপ বরি 
ছে পাশধিক সভ্যত! | এ কি ব্ধপে দিলে দেখা তুমি 
দগ্ধ করি মোর জন্মভূমি ] | 

স্বজন বিরহে আজ জীবনের ভগ্ন ঘাটে 
অসহায় শিশু সম আমি, | 
লক্ষ লক্ষ অভাগার আর্তনাদ শুনি দিবাষামী । 
আশ্রয় খু'জিয়া মরে প্রাণধারণের তরে 
আহত বিহ্্গ অবিরত 3 

বিলাই ধ্বংসের বুকে রাজপথ বিধুর বিনত। 

এ বঙ্গের রাব্বধানী ভন্মীভূত হন্থানলে, 
শবন্তপে রাজ্যলক্মী কাদে । 
ঈদের রজনী যায় মৌন অশ্রু বন্তিষণ সাথে, 
চাদে কালে! ধন ছায়া! পড়ে । 

্বার্থগৃয়, হর সভ্যতা ! 
বীভংস উগ্রতা তব নির্বাসিত কয়ে মানবতা । 

পাশাপাশি ভিন্নধর্মা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে যারা 
শাস্তির স্িষ্ধতা লয়ে সথ্যন্থত্রে করে এলো! বাস, 

' অবিশ্বাসে ত্রত্ত হ'ল তারা । 
এ বঙ্গের জলবায়ু ্ বিকারে নিয়ে বারে] মাস 

করেছে সংসার | এই ষ্ঠাম! জননীর স্তভপানে 

হয়েছে বর্ধিত,__হুরস্ত সভ্যতা | কেন পস্বাচার 
শিখায়েছ শান্ধি-ছ্সিষ্জ নিরীহ মানব-প্রাণে ? 
ইতিহাসে র'বে লেখ! কলঙ্কিত তব ব্যবহার 
ভাবী বুগ-যাত্রাপথে দিলে বন্ধু | অক্র-জন্ধকার 
তব দিবা "স্বপ্ন অবসানে। 



আধারের দূরবীন, 
অধ্যাপক শ্রী্গিতেন্্রচজ্জ মুখোপাধ্যায় 

নৈসর্গিক ঘট্টনাবলীর ধুবই সামা অংশ মানুষের অনুভূতির 
কাছে ধরা পড়ে। বিধাতা চাহিয়াছিলেন তাহার সৃষ্টিকে 
“বিচিত্র ছলনা-জালে ঢাকিয়া? রহল্তঘন করিয়া রাখিতে, মাহুষের . 
বোধের শঞ্তি তাই সীমাবর্ধ। আমরা চোখে যাহা! দেখি, 

টি জা সপন দঃ পি 

দশ এ দি 

টি এনে ১" 

সুপারসকোপ 

জামেরিকায় বাবহৃত আধারের ছুরবীন 

কর্ণে যাহা শ্রধণ করি, স্পর্শ করিয়! যাহা অনুভব করি তাহার 

বাহিরেও রহিয়াছে কত না ঘটনা-_মাহুষের ইন্জ্রিয়কে তাহারা 

ফাকি দিয়া চলে। শুধু বিধাতার দান লইয়া! হুরাকাজ্ষ 
মানব চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। যান্ত্রিক আবিষ্ষারের 
অগ্রগতি মাহুষের বোধের সীমাকে বহুল পরিমাণে বধিত 
করিয়াছে, তাই প্ররুতির বিধানে যাহারা! গোপন সঞ্চারে 
আনাগোন। করিত তাহাদ্দের অনেকে ধরা পড়িয়াছে যন্্-ফাদে। 
মাহ্ুষের দৃষ্টি আঙ্জ প্রসারিত হইয়াছে দূরত্বের বাধা ও জাধারের 
অন্তরালকে অগ্রাহ করিয়া । 

গ্যালিলিও দৃরবীন নির্মাণ করিয়াছিলেন সে কাহিনী 
পুক্লাতন। সেদিন হ্ক্টিকতর্ণর সঙ্গে প্রতিন্থিতায় মানুষ 
এ্রক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল সত্য কিন্তু তখনও 

বিধাতা বোধ হয় আপাত পরাজয় সত্ত্বেও নুখ টিপিয়া হাখিয়া- 
ছিলেন। মাহ্ৃষের যাত্ত্রিক চক্ষু দুরবীন, দুরকে নিকটে লইয়া 

আসিতে সক্ষম হ্ইরা থাকিলেও এই. সাকলোর্, গণতী ছিল, 

সববীর্ণ। আমাদের দৃষ্টিশক্তির মূল কথা আলো । ছুরবীনের 
সাহায্যে এমন সব বন্তকেই দেখা সম্ভব ছিল যাহার! নিজেরা 
জ্যোতিত্মান হুইর! কিংবা অন্ত কোন আলোর উৎস হইতে 
আলে! গ্রহণ করিয়। থাকিলেও চুরত্বের জন্ত উহাদের দেহ 
হইতে জগত হ্বক্স আলোক জামাদের চক্ষৃতে কোন সাড়া 
জাগাইতে সক্ষম ছিল না; ছুরবীনের মধ্যবা্তিতায় এই জাতীয় 
দুরের বস্ত হইতে আগত আলো! একসঙ্গে বেশী করিয়া বরিয়া 
লইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু আলে! 
যেখানে নাই নয়ন সেখানে অন্ধ, দূরবীনের সহায়তা সেখানে 
নিক্ষল ও অর্থহীন । এত করিয়াও মাহুষ প্রক্কতিকে সম্পূর্ণ আটিরা 
উঠিতে পারিল না । কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বিরতি 
নাই, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি পরাভব মানিতে জানে না। তাই 
মাহুয়ের চোখের শক্তি আন্গ অঞ্জকারে শিক্ষিয় হইয়া! পড়ে না। 
বাইনাকুপার যঞ্ত্রের মতনই একটি যন্ত্র চক্ষুতে লাগাইয়া মাছষ 
আজ অন্ধকারের ভিতরেও দুররবর্তা বন্ত দেখিতে পাইতেছে। 
হেড লাইট ছাড়াও মোটর গাড়ী অন্ধকারের ভিতর ছুটিয়! 
চলিতেছে। 

অন্ধকারে কোন বস্তকে দেখিতে হইলে তাহার উপর 
আলো! শিক্ষেপ করিতে হয়। আলো! নিক্ষেপের ব্যবস্থ! অবস্ঠ 

: ক্রমে উন্তত হইয়াছে এবং তাহার ফলে অনেক দুরে অবস্থিত 

4 বস্তর উপরেও আলো! ফেলিয়া অন্ধকারকে আংশিক জয় করা 
সম্ভব হুহয়াছে। সার্চ লাইট, টর্চের আলো! ইহার! এমনই 
অন্ধকারকফে পরাভূত কর্রিবার উপায় শ্বরূপ এবং এগুলির ছারা 
অন্ধকারে অবস্থিত বস্তকে দৃর্টিগোঁচর করা সম্ভব। সন্ধানী 
আলোর সহযোগিতায় অন্ধকারেও পণুপক্ষী শিকার করিবার 
ব্যবস্থ। প্রচলিত হইয়াছিল । অনুযপ প্রক্রিয়াকে অগ্ধকার যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইবার জঙ্ক ব্যবহার করিতে 
গিয়া দেখা গেশ যে উহ] সর্বধ! কার্ষকর্পী নহে । কারণ সন্ধানী 
জালো ফেলিবামাত্র অপর পক্ষ আততায়ীর অস্তিত্ব টের পাইয়! 
গেল এবং আত্মরক্ষার ুযোগ পাইল । অন্ধকারের গোপন- 
তার ভিতর শত্রু শিপাত করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা কার্ধকন্ী 
উপায় হইতে পারে যদি আক্রমণকারীর দৃষ্টি অন্ধকার ভে 
করিয়া যাহতে পারে। কিন্ত মাহুষের চক্ষুর সে ক্ষমতা 
কোথায়? কোন কোন শ্বাপদ নাকি আধারেই ভাল দেখে। 

প্রা্কতিক বিধানে মানুষ কিন্ত সে সৌভাগ্য হইতে বফ্িত। 
কিন্ত এতকাল পরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিধাতার পরিকল্পন] ব্যর্থ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । অথবা! বলিতে পারি, পরস্পরের সহিত 
বিবদমান তথাকধিত আহুনিক সভ্য মানুষ শ্বাপদের বৈশিষ্ট্য- 
টুহও আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে ৷ পণ্য মত হাবাহাদি বেখানে , 

এ 
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ইনক্রা-রেড দুরবীনের কার্ধ-প্রণালী 

কেন? তাই গোপনে শত্রকে আঘাত করিবার জন্তই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে আধারের দূরবীন । 

“বিপুলা এ ধরমীর কতটুকু জানি” বিবিদত্ত চক্ষুর্থয়ের 
সাহায্যে মানুষ যত কিছু দেখিয়! থাকে তাহার ভিতরে সৃষ্টির 
অনেক রহ্স্যই বাদ পড়িয়। যায়। ঈখর-সমুদ্রে ছোট বড় বিভিন্ন 
মাপের ঢেউ ওলি যে শক্তি বহুন করিয়া লইয়। যায় তাহাদের 
মধ্যে গোর্টাকয়েক মাত্র মানষের চোখে আসিয়া সাড়া 
জাগাইয়া বিচিত্র বর্ণবিভূতি সৃষ্টি করে । কিন্তু ইহ! ছাড় আরও 

অনেক তরঙ্গ আছে চক্ষুদ্বারা যাহার অস্তিত্ব আমর! টের পাই 
না। প্রদীপ যখন ছলে কিনব! সুর্য যখন আত্মপ্রকাশ করে 
তখন প্রদ্দীপ খ' তুর্ধের দেহাত্যন্তরে পরমাণুর যে কম্পন আরস্ত 
হুয় তাহাই উদ্বেলিত করে ঈীথর-সমুত্রকে এবং পরমাণুর শক্তি 
ঢেউয়ের মালায় বিচ্ছ,রিত হয় দূর হইতে দূরাস্তরে | পরমাণুর 
কাপুনিরও রকমফের আছে, কখনও উহার] কাপে ভ্রুততালে, 
কখনও বা! ঠার্ট বিলম্ষিত। ইহারই কলে ঢেউয়ের আক্কৃতি 
ফোনটি ছোট, ফোনটি বড়। এই ঢেউয়ের কতকগুলি মাত্র 
চোখে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তাহাদের নাম আলো । 
ঢেউয়ের আক্কৃতি অনুযায়ী অনুভূতির পরিবর্তন হয়, কোন 

আলে। সবুজ, কোনটি লাল, হলদে বা বেগুনী । একই সঙ্গে 
সপ্ত রশ্থির মিলিত অন্ভূতিই সাদা আলো! । কিন্তু এই দৃশ্কমান 

আলোর ঢেউ ছাড়াও ঈথরে আরও ছোট বড় তরঙ্গের উত্তব 
সম্ভব । সুর্য কেবল আলে! দেয় না, সুর্য হইতে তাপও 
বিকীর্ণ হয়। যে জাগুনে আলো উৎপন্ন হয়, সেখান 
হুইতে তাপও পাওয়া যায়। আলে! ও তাপ মূলতঃ 
একই ব্যাপার-_পরমাণুর কম্পনের ফলেই উহাদের উৎপত্তি । 
পরমাণুর আত্যগ্তরীণ স্পঙ্ধণে ঈখরে যেপব ঢেউ উঠে 
উহ্বাদের মধ্যে যেগুলি বড় উহারাই তাপের তরঙ্গ। 
ইঞাদের চেয়ে বাহার] ছোট তাহার! আলোর তরঙ্গ । ইছ] 
অপেক্ষাও আরও ছোট্ট চেউ আছে তাহারা আলী ভার়লেট 

রশি, রণ্টজেন রশ্মি, গামারশ্রি প্রভৃতি শামে পরিচিত । দৃহামান 

আলোর রশ্মির চেয়ে যাহাদের তরঙ্ক বড় ষেই তাপের রশ্থির 

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ইনফ্রা-রেড রশ্মি অর্থাং লাল উজানী 

আলে! । ইনক্রা-রেড তরঙ্গের চেয়েও বড় তরঙ্গে প্রবাহিত 

হয় বেতাররশ্থি। তাপ ও আলোর তরহ্গ মানুষের ইন্জিয়- 

গ্রাহ্থ, বাকী সবগুলিই মাহুষের ইন্্রিয়কে,ফাকি দিয়া চলে । 

যন্ত্রকৌশলে উহাদের যাওয়া-আস1! আমর! জানিয়া লইতে 
পারি। পদার্থের পরমাণুর স্পন্দন হইতে উদ্ভৃত যে শক্তিত্রোত 
ইথরে তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হয় উহার মূলতঃ একজাতীয় ও 
সমবমাঁ। চক্ষুতে-আপাত-অদৃষ্ঠ ইনক্রা-রেড রশ্মিকে অবলম্বন 
করিয়া মানুষের দৃষ্টিকে প্রেরণ করা হইয়াছে অন্ধকারের 

ভিতর দিয়! । 

ছুর্য্যালোকে যে ইনক্রা-রেড রশ্মি থাকে সে জাতীয় তাপের 
রশ্মি ধাস্ত্রিক ব্যবস্থাতেও উৎপন্ন করা সম্ভব । যেমন করিয়! 
সন্ধানকার্ধের জন দৃশ্ঠ আলোককে প্রতিকলকের সাহায্যে 

ছুরে প্রেরণ করা হয় সেইনপ ব্যবস্থা দ্বারা ইনক্রা-য়েড 
রস্থিকেও দূরে অবস্থিত কোন বস্তর উপরে নিক্ষেপ করা যায়। 
দৃষ্ত আলোর মতই এই অদৃষ্ঠ রশ্মিও বন্তটির উপর হইতে 

ঠিকরাইয়া সকল দিকে ছড়াইয়! পড়ে । এই বিক্ষিপ্ত রশ্মি 
গুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ভমান করিয়া তোলাই আধারের 

দৃরবীনের কাজ। 
দুরবীনে যখন আমর! কোন দুরবতাঁ বন্তকে দেখি তখন 

এ বন্ত হইতে যে আলোর রশ্রিগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়! যায় 
তাঙারই কতকগুলি দুরবীনেও প্রবেশ করে। দুরবীনের 
সম্মুখে যে লেন্গখান! থাকে উহ্বার কার্ধকার্সিতায় এরই আলো! 
কেন্দ্রীভূত হইয়া দূরবীনের অত)ত্তরে একটি উজ্জ্বল প্রতিবিস্ব 
কৃষ্টি করে। লেন্সের কাছ মূলতঃ লক্ষ্যবস্ত হইতে বেশী 
আলো সংগ্রহ করা । এমনই ব্যবস্থা রছ্্য়াছে আধারেন 
ছরবীনে। একথা পুর্বেই বঙ্গ! হইয়াছে বে, লালকউজানী ব! 
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ইনক্রা-রেড রশ্মি অদৃষ্ত হইলেও উহারা 
ষ্ঠ আলোকের মত গুপবিশিষ্ট । উহ্ারাও 3 
কোন বস্ত্র উপর পতিত হ্ইয়া বিক্ষিপ্ত 
বা প্রতিফলিত হয়, কিংবা লেঞ্ষের 
ভিতয় দিয়! চালিত করিয়! 'উহাদ্বিগকেও 
আলোকরশ্পসির মত “ফোকাস” বা 
কেশ্রীডূত কর! সম্ভব । ভাধারে ব্যবহৃত 
ছুরবীনের কয়েকটি পৃথক পৃথক অঙ্গ 75 রদ 
আছে। ইহার একটি অংশে অদৃষ্ত ::5::3. 
লালউজানী আলো উৎপন্ন করিয়া ূ 
তাহাকে সার্চলাইটের মত প্রতিফলকের বিঃ 
সাহায্যে লক্ষ্য বস্তপ্ন উপর ফেলা হয়। ! ২৮ ১. 
লক্ষ্যবন্ত হইতে প্রতিফলিত হুইয়া যে 
ব্শ্মিখুলি ফিরিয়া আসে তাহাদিগকে 

সাধারণ ছুরবীনের মতই লেন্সের সাহায্যে ধরিয়া লওয়া 
হইল । লেশ্সথারা কেশ্ত্রাভৃত রশ্মি অতঃপর পতিত হয় 
একটি বিশেষরপে নিশমিত পর্দার উপরে । সাধারণ 

দৃক্কমান আলো এই প্রফার লেন্পদধার। কেন্দ্রীভূত হইলে 

কেন্্রস্থানে লক্ষ্যবস্তর একটি চ্ুদ্র অথচ খুব উদ্দবল প্রতিথিন্ব 
রচনা করিত এবং সেই প্রতিবিষ্বের আলে! ছৃরবীনের 
পম্চাদ্ভাগের লেদ্দে প্রবেশ করিয়া বৃহত্তর প্রতিবিশ্বে 

পরিণত হইত ও লেন্সের পিছনে চোখ রাখিয়া উহাকে দেখা 

যাইত।. ইনফ্রা-রেড রশ্থিরও অন্থরূপ অবস্থা খটে কিন্তু সন্মুখস্থ 
লেঙ্গের প্রভাবে উহ্বার যে প্রতিবিষ্ব গঠিত হয় উহা মানুষের 
চোখে ধরা পড়িবার মতন নয়। সেইজন্ পিছনের লেন্সে 
পাঠাইবার পূর্বে ইহাকে ইলিয়গ্রাঙ্থ করিবার জন্ত অঞ্জ প্রকার 
ব্যবস্থা করিতে হয় । 

সোডিয়ম পটাসিয়ম, সিজিয়ম জাতীয় কতকগুলি পদার্থ 
আছে উচ্বাদের বিশেষ গুণ এই যে উহ্থাদের উপর সাবারণ 

দষ্তমান জালো ফেলিপে উহারা ইলেকট্রন মুক্ত করিয়া দেয়। 

দৃপ্ত আলোক ভিন্ন লালউজানী আলোর এ-ধরণের ক্ষমতা ছিল 
মা বলিয়াই জান! ছিল । সন্প্রতি উদ্ভাবিত আবারের দুরবীনকে 
পুরাপুরিভাবে কার্যকরী করিবার জন্ত এমন ধরণের আবিষ্কার 
ফরিতে হইয়াছে যাহাতে ইনক্রা-রেড রশ্মির গ্রভাবেও 

কোন না! কোন পদার্থ হইতে ইলেকট্রন মোচন কর! সম্ভব 

হইয়াছে । এই আবিষ্কারের স্বরূপ এখনও সম্যক জান! 
যায় নাই-_-তবে খুব সম্ভব ইনক্রা-রেড রশ্মি প্রভাবে ইলেকউউন 
উৎপন্ন করিবার জন সিজিয়ম ব্যবত হইয়াছে । 

পূর্বো্ত লেন্গদ্বারা কেন্দ্ীভৃত ইনক্রা-রেড রশ্মির প্রাতি- 

বিশ্বকে এবছিধ পদার্থে নিমিত পর্দার উপরে ফেলা হুয়। 
এই পর্দার নাম ফোট্টো-ক্যাথোড । লক্ষ্যবস্তর যে স্থান হইতে 

যে পরিমাণ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া আসিয়াছে ফোটো- 
ক্যাথোডের উপরকার ইনফ্রা-রেড প্রতিবিশ্বের অন্থুতূপ অংশে 

ভদ্যায়ী রশ্মি কমবেশি কেন্ীতৃত হইয়াছে । ইনক্রারেড 
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রশ্মির তীব্রতা অন্যায়ী পর্দার বিভিন্ন অংশ হইতে নির্গত] 
ইলেকট্রশের সংখ্যা কমবেশি হ্ইয়া থাকে । পর্দমী হইতে 
বিযুক্ত ইলেকট্রন-ক্রোতকে শক্তিশালী ( সতর হাজার ভোল্ট ) 
তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে ফেলিয়! সম্মুখ দিকে চালিত কর! হুয়। 

এই ইলেকট্রন রশ্িকে আবার কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । 

তড়িৎ বা চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে ইলেকট্রন শআ্োতকে 
বাকানো ধা নোয়ানে! যায় । এই উদ্দেক্টে বিশেষরপে স্থাপিত 
তড়িৎক্ষেত্রের নাম বৈছ্যত লেম্দ। যেমন করিয়া আলোর 

রশ্মিকে কাচের লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা হ্ইয়া থাকে 
তেমনি ইলেকট্রন রশ্থিকেও চৌত্বক লেন্সের প্রস্তাবে আবার 
অন্ত একটি পর্দার উপরে কেন্দ্রীভূত করা হইয়া থাকে । এই 
পর্দায় এমন জিনিষ থাকে যাহার! ইলেকট্টনের আঘাতে 

আলোক প্রদান করে। যেখানে ইলেকট্রন আসিয়া ধাক্কা 
খায় সেখানেই দৃষ্ঠ আলোক উৎপন্ন হয় কিন্ত ইলেকট্রনের 

খ্যান্যযায়ী আলোর ওদ্ডবল্য বাড়ে কমে | এই আলোকের 
জন্ত পর্দার উপরে একটি ছবি কুটিয়া উঠে। মনে রাখিতে 
হইবে পর্দার ছবির আলোকবিষ্তাসের জতভত দায়ী ইলেকট্রন 
রশ্মি, আবার ইলেকট্রন রশ্মির নিগ'মন নিয়গ্ত্রিতি হইতেছে 
লক্ষ্যবস্ত হুইতে প্রতিফলিত ইনক্রা-রেড রশ্ষিঘারা। ক্ুতরাং 
পর্দায় আলোছায়ার যে ছবি তৈয়ার হইতেছে উহা! লক্ষ্য- 
বস্তর অবিকল প্রতিকৃতি বটে। 

লাধারণ দুষ্ট আলোকের দুরবীনের সঙ্গে এই দূরবীনের 
কার্ধপ্রণালীর ও বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্ত থাকিলেও ইনফ্রা-রেড 
রশ্মিকে ইলেকট্রনরশ্মি ও তৎপর আলোতে রপান্তপ্সিত করিবার 
জন্ত ইহার সঙ্গে একটি অতিরিত্ত অংশ জুড়িয়া দিতে হৃইয়াছে। 
পদ্য ঘে আলোছায়ার ছবি ফুটিয়৷ উঠে উহাকে স্প& করিয়া 
দেখিবার জন্ত যে ব্যবস্থা তাহ! সাধারণ চুরবীনে ব্যবহৃত 
পশ্চাদ্ভাগের লেন্দের ব্যবস্থার অনুরূপ । 

বিগত মছাসমযর়ের় সময়ে জার্মেনণী এবং অঙ্তাত দেশে 

এই প্রকার ছুত্সবীন নির্মিত হৃইয়াছে। ইহাদের সাহাষ্যে 
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জার্মান ইনক্রা-রেড দুরবীনের অত্যন্তপন ভাগ 

অন্ধকারে শক্রকে আক্রমণ কর! সন্তব হইযাছিল । রাইফেল, 

মেশিনগান কিংব। ট্যাঙ্ষের সঙ্গে এইখুলিকে ব্যবহার করিবার 

ব্যবস্থা! হইয়াছিল । রাইফেলে ব্যবহৃত যন্ত্রের নামও দেওয়। 

হইয়াছিল “ত্যামপীর' | সফল সরঞ্জামসহ ভ্যামপীরের ওজন 
ছিল পরত্রিশ পাউও। এক জন পদাতিক সৈনিকের পক্ষে 

এই ভার বহন কষ্টসাধ্য ছিল নিশ্চয়ই ; কিদ্ত ইহার অন্ত 
ফোন উপায়ও ছিল না, কারণ দূরীবনকে চালু করিবার জঙ্ত 
কয়েকটি বিভিন্ন ঘন্ত্র দরকার । ইন্ধশা-রেড রশ্মি ও সতর হাজার 

ভোল্টের বৈছ্যতিক শক্তি উৎপাদন করিবার জন্ত একটি বার 
ভোণ্টের ব্যাটারী ও ভাইব্রেটর যন্ত্রের প্রয়োজন হ্ইয়! থাকে । 
এইগুলি বহুন কর] তিন্ন গত্যন্ত্র নাই। 

ভ্যামপীর যন্ত্রের সাহায্যে সত্তর গজ দূর হইতে অন্ধকারে 

বঙ্গুকের নিশানা কর! চলে । মোটর গাড়ী বা ট্যাঙ্ষ শুধু 
এই দুরবীনের সাহায্যে সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভিতরেও ঘণ্টায় 
চল্লিশ মাইল বেগে চলিতে পারে । ট্যাঙ্কের সহিত ইনক্রা-রেড 
সার্চলাইট সংযোগ করিয়া হাজার গজ দুর হুইতে শক্রপর 
সন্ধান করা সম্ভব । সমুপ্রোপন্থলে আরও বৃহ্দাকার সার্চ- 
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লাইটের সাহাযো পাত মাইল দুরুবতাঁ জাহাজকে আক্রমণ 
করা যাইতে পারে। 

জাপাশী যুদ্ধে মাকিন সৈন্তরাও এই প্রকার দূরবীন 
ব্যবহার করিয়াছিল খলিয়! জানা যায়। ওকিনাওয়ার যুদ্ধে 

নৈশ আক্রমণ-কার্ষে এই চুরবীন সাফলোর সহিত ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। 

ইনক্রা-রেড বা তাপরন্সির সাহায্যে ফোটো! তোলার 
কাজ ইতিপূর্বে প্রচলিত হুইয়াছিল। ইহার ফলে কুয়ানা, 

ধোয়া! কিংবা ধূলাবালির অন্তরালে দুরব্তাঁ অন্পষ্ঠ দৃশ্তের 
হুক্ধর ফোটো তোল। চলিত । ইন্ফ্রা-রেড দূরববীনের আবিষ্কান্নে 
এক্ষণে এই পকণ দৃশ্ট চোখেই দেখ! যাহবে। সুতরাং 

সাময়িক প্রয়োজনীয়তায় এই আবিঞ্ষারের শ্থচনা হইয়। 
থাকিলেও সাধারণ মান্থষের জীবনেও ইহা উপযোগিতা 
আছে বলিয়া মনে কর! হইতেছে। পুলিপের পক্ষে অন্ধকারে 
চোরডাকাত প্রভৃতির উপর নজর রাখিতে ব1 সন্ধান করিতে 
এই যন্ত্র সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিবার ন্মুঘোগ 
আছে। 
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সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকপ্পনার কয়েকটি দিক 
ভ্রনারায়ণচন্দ্র চন্দ 

ভারতের শিক্ষাপরিকল্পনার ইতিহাসে বেস্ীয় শিক্ষা 

বোর্ডের রিপো'্টর (সাজেন্ট-ন্বীমের ) মত এত ব্যাপক 
পরিকপ্লন! পূর্বে রচিত হয় নাই । প্রায় দুই শত বৎসরুকাল 

ইংরেছ্গ রাজত্ব চক্তিতেছে, ইহার মধ্যে ভারতবাপীর শিক্ষা- 
ব্যবস্থার শ্রবন্দোবন্ছ করিবাব উদ্দেশে বছ কিপোর্ট বচিত, 

প্রকাশিত এবং লাল ফিতার খঞ্ধনে মমাধন্থ হহয়াছে। 

এই সকল শিক্ষাপিকল্পনা উতের ডেনপ্যাচ হইতে 

স্যাডলার কমিশন ও খ্স্ সাহেবের প্রাথমিক শক্ষা সম্বদ্ধে 
রিপোর্ট পযপ্ত--ভারতীয় শিক্ষার কোন কোন অংশে 
আলোক সম্পাভ করিয়া যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার 
সাধনের নির্দেশ করিমাছিপ। সাজেণ্ট-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট] 

এই যে, মানুষের শিক্ষাকে একটি ক্রমগতিশ্টল, নিএবচ্ছিন 

ধার1 (001)0110180018 ])100088) মনে করিয়া জীবতনর প্রায় 

সকল গুরের শিক্ষাই ইহাতে আলোচিত হংয়াছে। ভাই 

দেখ! যাগ নার্পারি শিক্ষ। হতে প্রাথামক, মাধ্যমিক, 
বিশ্ববিধযালয়ের শিক্ষা, টেকনিকাল ৪ চাক্শিল্প শিক্ষা, 
শিক্ষকের ট্রেনিং, গনশিক্ষ? ইঞ্চুলের ছাত্ুদের স্বাস্থ মৃক- 
বধির প্রভ়তি বিকলাঙ্গ ছাত্রদের শিক্ষা, ীড় কৌতুক, 
বুবকর্দিগের কর্মপ্রাপ্থিতে স্হায়তা করবা জন্তু শি্োগ- 
কমিটি (12700195011) 130158718) এবং শক্ষাপাবচালন 

(800107019501922) সমগ্য। 1ববেগনা ক রয় শক্ষাবোড 

ভারতবাসীএ জাতীর শিক্ষাকে সমগ্রজাবে ধরি! হশিদি 

রূপ বার চেষ্টা কধ্রিয়াছেন। যাহাকা হার |বন্ধপ 

সমালোচন। করিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ পারুকল্পনার 

ক্রটি হিসাব ধেখাইয়াছেন ষে ইহাতে ধর্মাশক্ষা বালিক। 

দিগের শিক্ষ'১ পরীক্ষ। গ্রহণ প্রণালী আলো চত হয় নাই। 

এই পরিকল্পনাকে সমগ্র শিক্ষাবাবস্কার কাঠামো 
ফিসাবে গ্রহণ কঠিতে হইবে, শক্ষাসংক্রাস্থ সকল বিষয়ের 
পুহ্ধানুপুহ 'ববংণ হহাতে আশ! কিণে সুদ কর! হইবে। 
তাহা] ছড়া পরিকল্পনা! কাগজে কলমে নিখুত হইলেই 

আপন হইতেই তাহ দাথক হয়! উঠে নাঃ তাহাকে 

বাস্তব রূপ দিতে গিয়া অবহ। বুঝয়া খাব! কগাই প্রকৃত 

বাশুববাদীর কর্মপ্রণাপী । ভারতের নায় বছদর্ষের দেংশ 

বিদ্যালয়ে লগত বর্মাশক্ষারু প্রবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । 
শিক্ষাবোড বিখেঠনা করিয়া পরে এ ব্ষয়ে অভিমত প্রকাশ 

করিবেন । সমগ্র পণিকল্পনা। বিচার কারয়! এ কথা সংকোচ 

বল] যাএ যে, ভারতের জাতীয় (শক্ষার ব্যাপক কাঠাষে। 
রচনার কান্ছে কেন্দ্রীয় [শক্ষাবো্ড যে বলিষ্ঠ প্রেরণার 

€ 

পরিচয় দিয়াছেন তজ্জপ্ত তাহার! দেশবামীর অকুই শ্রচ্ছার 
বোগয । বোডের ৪১ ছন সদন্তের মধো ১৪ জন ইউ- 

ধোপীয় এবং ২৭ জন ভারতীয় । 

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হহার আন্তরিকত।। 
ভাওতবর্ধ পরাধীন দেশ, ইহার অ'ধবালীর। দারদ্র, অধিকাংশ 
অশিক্ষিত, বিদ্যার অভাবে ম্লান মুক, অর্থাভাবে নিরান্ন্দ 
দুঃগময় আবনবাপনে অভা্ক, ইহাদিগকে দ্বাঙখ্ো সম্প্ে 

বলীয়ান করি তুলিতে হইলে |শক্ষাবস্তার খারা দেশে 
নণাবন সবার করিতে হইবে । পরিকল্পনার ভূমিকায় বলা 
হইঘ়া:ছ্ যে, অর্থাভাবের ওজুহাতে ব্নদ্নি হইচ্ছে এদেশে 
শিক্ষাক্ষেত্রে উদ|সীদত। ও 'নাশ্রয়ত] বিরাজ করিতেছে। 
জগতের অন্যান্ত সঙ্য স্বাবীন দেশ যখন শক্ষাপ্রদার ঘা 
প্রজা-পাধারণকে উন্ততির পথে লইয়। যাহতেছে, তখন 

ভারতব্য ধধি শিক্ষ। প্রসার সব্বন্ধে সচেতন না হয় তবে 
চিরধিন তাহাকে সকলের পছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে। 
ভারতের সামগ্রিক কল্যাণের প্রতি লক্ষা রাখিয়া ে-কোন 
সঞ্য দেশর পক্ষে ধেকূপ 'শক্ষা ন্বানতম প্রমোজন তাহাই 
বাবস্থ। করা হইয়াছে সাজেণ্ট-পরিকল্পনায়। ইহার কল 
হদুর-প্রলারী এবং ভবিষাৎ বিপুল সস্তাবশায় পূণ । ভারতের 
ঙাবী নাগরিকগণ যখন বুশিয়াদী বিদ্যালয়ে আবশ্যক 
শিক্ষায় শ!ক্ষত হইল কতক বা মাধ্যমিক ইন্কুলে, শ্ষ্ি 
বিদ]াপয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া দেশের 
কৃষি-শিল্পের উন্নতির কাদে ও সমাজসেবাম়্ আত্মনিয়োগ 
কবে তখন ভারতবর্ষের অবস্থা বর্তমানের মত |অয়মাণ, 

ভীন খাকিবে না। ভারতর্য ধরি শিক্ষায় অগ্রসর ও 
আখিক এবশ্থায় সচ্ছল হইয়া উঠে তবে তাহার ফল শুধু 
ভারতের সমাজের উপরই সর, সমগ্র পৃথিবী? উপর প্রভাব 

বিশ্তাব করিবে) কাশ্মীর ও জন্মুমেটটের শিক্ষা-বিভাগের 
ফিনেক্টার মিঃ কে |জ সৈত্ধীন বশিয়াঙেন £ 

6] (5111000 1005911)15 020) 070 0109-1110) 911009 
[।1111)7111178060--101700516 1184106611 9011081917--10 
[06৮2 (5, 11171771111 87101)0110000) 50010100000, 110৮5 
511] (11 10.0110-78001 ৮01-00617116110177806 01007], 
এ001881 28100 11181601101 1101705, 

একবার শিক্ষিত হ£রা উঠিলে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ 
জনগণকে দারিত্রা, শ্বাস্থাহীনত1 ও রাঙনৈতিক পরাধীনতার 
মধো দাবাইয়া রাগা সক্বন্য়। তাহারা তাহাদের আাস- 
এও গাংগ্কতিক। পানাঞ্জিক ও গাগতিক অধিকার দাবি 
করিবে এবং আদার করিয়া ছাড়ি। 



শন আজ ও তুর ও জর শ ৪ ও শত স্রজর হ। জ 

৩৪ 

এ দ্লেশের আথিক দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাখতের 
কল্যাণের জন্ত জনসাধারণের যে শিক্ষ/র নিয়তম প্রয়োজন 
(84721700010) 79010610)02)6) ভাহারই বিষয় পরিকল্পনায় 

আলোচিত হুহয়াছে। তবু দেখা নিম়াছে, পরিকল্পনা 
পুর্ণভাবে চালাইবার সময় ধাধিক খরচ পড়িবে প্রায় ৩০০ 
কোটি টাকা। প্রঙ্জার পান এবং তাহার সবাবিধ উন্নতির 

ব্যবস্থা করা গবণমেণ্টের কঙ্ব্য ; প্রজার শিক্ষার সুবন্দো - 

বন্ত করাও গবণমেণ্টের নৈতিক দায়িত্ব । ভীক্ অর্থনীতিক 
হয়ত এত মোটা টাকার অঙ্ক দেখিনা চম:কয়া উঠিবেন, 
কিন্তু অন্যান্ত দেশের শিক্ষাবাবদ ব্যয়ের তুলনায় ৩** কোটি 
টাকা খুব বেশী নয়। ভারতবধে শিক্ষার খর5 জনপংখ্যার 
মাথাপিছু বাধষিক ৪১৫, ইংলগ্ডে বাধিক খ৭৮ অধিবাসীর 

মাথাপিছু ৩২৮ | ব্রিটিশ ভাবতে প্রায় ৩০ কোট লোকের 
জগ্ত বৎসরে সরকারী তইবিল হইতে খরুচ হয় ১৬॥ কোটি 
টাকার মত; কেবল বুহত্বর লগুনেরই শিক্ষার বায় ইহার 
চেয়ে বেশ! ! ব্রিটেনের সাড়ে টার ফোটি অধিবাসী জঙ্চ 
বাষিক খরচ হয় ১৫৭ কোটি টাকা । ইহার উপর যু-দ্ধাত্তর 
যুগে আরও ১:০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ বগা হইয়াছে। 
কাজেই টাকার প্রশ্ন তুপিয়। অতা।ধক খর:চর ওক্ষুহাতে 
পরিকল্পনাকে চাপ। দেওয়! চলিবে ন।। 
শিক্ষাবাব্থই চলিয়া আসিতেছে; সপ্তার থে অবস্থা ইম় 
এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্াতিক্রম হয় নাই। মিং সাজেণ্ট 
বলয়াছেন যে, ভারত যাদ প্রকৃত শিক্ষাবাবস্থা চায় তবে 

তাহাকে অন্তান্থ দেশের উদ্দাহরণ অশ্তপরণ কারুয়া যুখোপবুক্ত 
ব্যয় করিতেই হইবে । এখানেই হইবে সপকাণে সণিচ্ছার 

অগ্রিপ দীক্ষা ! 

শিক্ষার বাবহানিক মূল্য শিক্ষাবাবদ খরচেএ সঙ্গে 
ঘাঁনষ্ঠভাবে জড়িত । খিক্ষ। দেখবাদীর পক্ষে বিলাপমাত্র 
নয়) ইহ। সমাঞ্জের এ? দেশের সবপ্রকার উন্নতির পক্ষে 

একাস্ত অপররিহাধ। অন্যান্ত স্বাধীন দেশে শিক্ষার খপচকে 
মনে কণা হনব জাতীঘ্ন কল!1ণকামনায় মান্ছষ ঠতয়ার করার 
জনক অগ্রিম দাদন (2৮19:0701  211509010181)6) 7 দেশ 

শিক্ষার জন্ত যে পরিমাণ টাক। খরচ করে, শিক্ষিত নাগরিক 
ভাহাদের প্রতিভাকে পুণতা দিবার হুযোগ পাইয়। কৃষি, 
শিল্প, বিজ্ঞান প্রততির উতৎ্কধ সাধনের মধ্যে দর প্রতি- 
ধানে ডাহা; বু 1 ফি্পাইয়। দেয়। আমাদের দেশেও 

অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে দারিদ্র্য ও আশক্ষ। দুইয়ে একটি 
ছুষ্টচক্র রচনা করিয়াছে । ভারতবাসী অশিক্ষিত--কার। 
দাও বলয়া তাহার অ.ধবাসীরা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট 
ব)র করিতে পারিতেছে না। ভাত দরিদ্র, কারণ 
আখক্রিত বলিয়া জনগণ অর্থোপাঙ্গন করিবার স্থধোগ 
পাইতেছে না। সাহসিকতার সঙ্গে এই দুষ্টচক্ষ ভেদ করিয়া 

অনব।ল।. 
উঃ উর হল ভি এক 8০ পপ টি জজ সবার পা জি হরি পট ইবি আই বউ উল ও ধা উস সি পরত হও পা লা চর শত চট সর পাত পি আও সি সিটি 

এতদিন সপ্তার, 

১৩৫৩ 

জনসাধারণকে শিক্ষিত কিয় ন। তুলতে পার পন্ড এই 
আথিক অসান্ছল্য ও অসহায় অবস্থা অনস্তক!ল ধরিয়াই 
চপিতে থাকিবে, কেননা, ষহারা দেশের প্রকৃত ধন উৎ- 

পাদক তাহাণিগকে উপধুক্ত শিক্ষণ] দিয়া প্রভৃত অর্থোৎ্পাদনে 
নিয়োরঞজত না করা হইলে আথিক সচ্ছলতা কোথা হইতে 
আসিবে? দেখবালীর সাশক্ষার জন্ত শিক্ষাধাতে অথ গাদন 
না করিয়া কোন দেশই জাতীয় সম্বঞ্চ লাভ করি ৩ পারে 
নাই। লড" ওয়াডেল ভারতের বড়পা১ হইঃ। আসিবার 
প্রাঞ্ধীলে বিলাতে এক ভোঙ্জনভাগ্ন -ডাঙবাসার উদ্দেশে 
আশার বাণা প্রচার কারিম বলিধাছিলেন যে, ধঙ্ধচকালীন 

অ!পদ দূর কবুবার জন্য সধর-রত দেশনকল উন্মাভির মত 

অক।তরে অথ বায় করে 'কন্ত শাস্তিকালীন আপদ (০৮118 
9 1,9০৫) যথ। অন্বাস্থা। এশিক্ষা। রাস্তঘঃটের অনুবিধা, 
পারিত্র্য প্রশ্থ ত দুর করিব'র জগ্তও অঙ্গরূপভাবে অথ বায় 
করা কতব । এভৎ্ণবেও ভারতের মকল রকম 'অংশদ' 

সিষ্কবাদ ন:বকেক ঘড়ে অপদেবভার মহ অচল হইব! 

খির।জ্জ করিতহছে। 
তোন পরকরশ। শিখুত ভাবে রচিত হইলেহ তাহ। 

উপকাগে অসে না। মনষেগ কল্াাণে তাহাকে বাস্তব 

কূপ দেয়া পরকনার সাথকত। । হাথ জন্ত 

যেমন সহানু ভু হশল, দৃবদৃষ্টিদম্পন গব্ণমেণ্টের কঙাব্যনি৪। 
একস্ত অ'বশ্থক তেমনি প্রয়োজন জনসাধারণ 4 প্রবূপ 

আকাজ্ষ। ও সহমো:গতা। আমাদের ছুর্ভাগ্য এই থে 
বভমান শিক্ষাব্যবস্থর স্থলে ব্যাপক এবং দেশের পক্ষে 
কল্যাণঠদ শিক্ষা জন্ক তীব্র আন্দোলন এখন পযষ্ট দেখ. 
বাণী আপন্ত কণে নাহ । সঙ) বটে, নেভাবেধ মধ্যে 
অনেকে বলিয়াছেন দেশে গবণমেণ্ট লোকায়ত না হহলে 

জাতঙিগঠনমুলক কেন কাজ আশানুকপ ভাবে করা যাইবে 
না, অপর দেশ শোষণক্চানী সাম্রাজ্যবাদা শ:ভ মাত্রই 

জানে শাসিতর অভ্ভাএ ম.ধ/ই শাসকের শক্তি নিহিত 

কাজেই পত্থাধীন জাতিকে শিক্ষায় উদ্নত করি তোলার 
অর্থহ হল আপন চাতে সাম্রাঞ্বাদের মু" উচ্ছেদ করা। 
এরূপ অবঙ্থায়, পাঞজজনৈতিক নেতাদিগের মতে, স্বাধীনতা 
লে জন্) সবণক্তি নিয়োগ করাই সবপ্রধান কতব্য। 

কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ভাবিয়া! দোখখর অ!ছে। 

স্বাধীনতা ও আত্ম+তৃতখ লাভ হুহলে দেশের পক্ষে মঙজ- 
জনক কাধের অবাধ স্থযোগ পাওয়া যায় সত্য, কিন্ক 

আ্বরাজের মধ্যে এমন কোন শাহ নাই যাহার প্রহাবে 

কাতাথাতি সকল সমস্যার সমাধান হইয়া ধরায় ক্বগধাম 
স্থাপিত হইতে পারে। বরং বহু জটিল এবং অচিস্তিতপৃর 
সমম্য। বাধভাঙা বন্তার জলে? মত নূতন গব্ণমেণ্টকে চারি 
দিক হইতে আ:ভভূত কনিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে ।: 



কাণ্ডিক 

স্বরাঙ্গ লাভের পর জ্ঞাতিগঠনমূলক কাঙ্গে অগ্রসর হইবার 
আশায় অপেক্ষা করিয়া না থাকিয়া পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা 
অন্পঘায়ী কাক আরম কা! হইলে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দেওয়া! হইবে। এই প্রসঙ্গে সার মরিস গায়ার 

নিখিল-ারত শিক্ষা-সম্মেলনের উনবি*শ মধিবেশনে সভা 
পতির অক্িভাষণে যে কচিন্থিত মস্করা করিয়াছেন তাহা 
বিশেষ £ণিধানযোগ্য ৷ স্বাধীনতা অঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের সকল মভান অন্থুবিপা হালয়ায় মিলাইফা যায় না 

বা তাহাদের মীমাংসা সহঙ্গ হইয়া মাসে না, এবং 
পূর্ব হইতে প্রস্কত না থাকিলে অনেক সমদ্ব যে নব 
অক্িত স্বাধীন বিপন্ন ৪ দেশ বিশখখলার ক-লে 

নিপতিত হয় তাহার দৃরাম্তন্বপ সার মরিদ বত'মানের 
ভুইটি দেশের কথা উল্লেধ * খ্যাছেন। প্রথমটি চীন দেশ। 
ওখান মহা উৎসাহ উদ্দীপনার ঘধ্যে এটি স্বপ্রংচীন 
রাঙ্বংশের ক্ষমতা লোপ করিয়! গণতন্ত্র (বিপারিক্ষ) স্থাপিত 
হইল, কিচ্ধ এরূপ বির'ট্ পরিবজনের সহিত সংগ্রিই জান্তি- 

গঠন সংক্রান্ত অনান্য পরিবাঙনের কোন স্থনির্দিট পরিকল্পনা 
দেশবানীপ সম্মথে না থাকায় বা তদতষায়ী কোন কাঙ্গ 
পূর্বান্েই আরুন্ত না হ্যা প্রা ছুই দশক পরিয়া ?হযুদধ, 
ছুঠিক্ষ, মহু'ঘ'রী অশান্ধি লাগিয়াই মাছে । নৃতন 
অবস্থার মধ্যে সকল দিক সা্যষ্টিম্য করি! এক মহাঙগাতি 
গঠন করা এবং শান্তি ৪ শৃঙ্খলার মধা দিয়া দেশকে উন্নত 
৪ আন্মনির্তদশীল করিয়া গড়িয়া ভোলা এ পর্সস্ত সব 

হয় নাই। দ্বিতীয় দু্', ঠেকোক্সোভাকিছ। | অগ্রিয়ার 
রাজবংশের অধীন থাকা কাল হইচ্ছেই এদেশে স্বাধীন র 
আন্দোলন তীব্রতর হইযা উঠে এলং বেনেস, ম্যাসাগিক 
প্রভৃতি দুরদণ্ণী ন্তোরু প্চালনায় স্বগাজস'ধনার অঙ্গ 
হিসাবে “বিষাৎ স্বাধীন রাষ্টের »মস্াযা সমাধানের সন্ত 
কর্মপন্থা নির্ধারিত ও তনুত্থত হইতে থাকে! এই ভাবে 
পরাধীন থাকা অবস্থাতেই .চকগণ ম্বাধীন রঙের ভিত্তি 
স্থাপন করে। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ 
করার সঙ্গে সঙ্গেই কোনরূপ অন্রঃকলহ, বিশুঙ্খগা বা 

সামাক্তিক বিপ্লবের কষ্টি ন। করিয়াই তাহারা ইউরোপের 
প্রগতিশীল রাধগুলির অগ্চভম বপিঞ। পরিগণিত হইল। 

সন্ত দেশ্রে অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া 
ভবিষ্যতের জন্ত এস্কত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন 

হইতেই বর্মতংপর হইতে হইবে। স্বরাজ লাভেন্ন পর 

সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকল্পনার কয়েকটি দিক " ৩৫ 

সকল সমস্তার মমাধান হইবে বগ্িয়া ভ্রাস্ত আশায় বলিয়া 

না থাকিয়া স'গ্ঠন্-পবিকল্পনাকে এখন হইতে কাছে 
রূপান্তরিত করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া 'মাবশ্বক ৷ ইহার 
জন্ড প্রনল জনমত গঠন করা দরকার আসার চাই শিক্ষা- 

সংস্কারের দাবি করিয়া দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন । 
অর্থাভাবের এস্ুহাতে পরিকল্পনাটি যাহ!তে অনিদিই কালের 
জন্য সরকারী দপ্ুরে সমাহিত না থাকে সে বিষদ্বে 
ক্ষনসাধারণকে সক্গাগ হইতে হইবে | স্মগ্র পৰিকল্পনাকে 
একই সঙ্গে সারা দেশে চালু কর। হজসাধ্া নয়) কাজেই 
সান্তরবাদীর দৃষ্টিতে বিণর কবিয়! নির্বাচিত অঞ্চলে কাঙ্গ 
মারদ্ক করিতে হইবে। কপা উঠিতে পারে যে সকলের 
পক্ষে মদন স্থবিপ! দেওয়া -যখানে উদ্দেশ্য সেখানে শুধু 
কোন বিশেষ অঞ্চলের আধিবালীর জন্য শিক্ষার স্বাবস্থা 

করা সমচীন হইবে কি? কিন্ধকু ভব্যািতের আশ 

নিচ্চে্ ইয়া ঘাকা অপেক্ষা অরপরিদর স্থানেও নৃতন 
ববস্থা প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয় এই কারণে যে, তাহাতে 

বাস্তবের নিকমপাখরে পরিকল্পনা পরীক্ষা! করিবার স্থষোগ 
পাওয়া যাইবে ; দেশের পক্ষে আদর্শ স্কুল কিরূপ, আদর্শ 
শিক্ষাবাবস্থ ই বা 'করূপ হুটবে তাহার নমুনা দেখিতে 
প'ইলে জল্সাধারণের মদ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত হয়া 
শিক্ষাপ্রমারের অনুকুল অবস্থা সত্রি করিবে। এই ভাবে 
এক হঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে প্রসারিত করিয়া নৃতন 
শিক্ষা-ব্যবস্থা স্মগ্র দেশেই বাপু করিয়া দেওয়া সম্ভব 
হইবে। 

বতর্দান শাবত ভাবী এক নৃঙহন ক্গীবনের সন্ধিচ্ছলে 
মাসি পৌছিম়াছে। বিপুল সম্ভাবনাময় জীবন তাহার. 
সম্মুখে, কিন্তু পর কোমল কুস্থ্মানসীর্ণ নহে । বাক্নৈত্বিক, 
সাম্প্রদায়িক, মথনৈতিক, সামাঙ্িক বছবিধ সমস্যার কণ্টক- 
জালে মাচ্ছন্ন ভুমতে ভারতবালীকে বলিষ্ঠ দেশগ্লীতি ও 
উদার শুভবুদ্ধি দ্বার চালিত হইয়া! সামা, মৈত্রী ও একতার 
ফসল ফলাইতে হইবে। দেশব!সীর শিক্ষার উপরই ' 
দেশের ভবিষাৎ নির্ভর করে এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া 
বঞ্ঝাক্ষুধ জীবনের মধোও দেশবাসীকে শিক্ষাবিস্তার -কার্ধে 
ব্রতী হইতে হইবে। কেননা, প্রচেষ্টাবিহই'ন জনগণের নিদ্রায় 
অভিবাণছত রঙ্জনীর শেবে উন্নতির স্থুখহূরয আপনাআপনি 
আসিয়া উদয় হয় না। যেষন চেষ্টা তদনুরূপ তার সিদ্ধি 

একথা মানুষের বাক্তিগত ন্দপীবনে যেষন সভা কোঁন দেশের 
তীয় জীবনে ৪ কেমনি অমোঘভাবে সত্য । 



শিশ্পের দরদ 
ভ্রীম্বর্ণপ্রভা সেন 

বহু প্রাচীন কালে লুং মেন পাহাড়ের গায়ে দাড়ি ছিল 
ধক বিশাল কিরি গাছ.__অরাণ্যের সতাকারের রাজা | গাছটি 

যেন আকাশের তারার সঙ্গে কথ! বলার জঙ্জেই মাথা উচু 

করে ছিল আর তার বাদামী রঙের শিকড়গুলি চালিয়ে 

দিয়েছিল মাটির বুকে যেখানে গভীরে শুয়ে আছে রূপালি 
দৈত্য । এক দিন ঘটনাচক্রে এক মস্ত যাছছকর এ বিশাল 
বনম্পতিকে কেটে এক অপূর্ব বীপাষস্ত্র তৈরি করলেন _-এর 
তন্্রীতে সুরের বঞ্কার তুলতে পারবে জু জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বীণকার। 

বন্কাল বীণাটি চীনের সত্াট পরম যত্রে সাদরে রক্ষা 

করলেন--কত গুণী বীণাটি বাজাতে চেষ্টাও করলেন, কিন্ত 

বিফল হল সকল প্রয়াস । তাদের চরম সাধনার ফলে যে 
বাঙ্গের সুর বীণার তারে ধ্বনিত হ'ত তাই দিয়ে তাদের মনের 

ভাব ফুটিয়ে তোল! চলত ন।। সব চেষ্টা বার্থ হ'ল, ধীণ! কারে 
কাছেমাথা নোয়াল ন'। 

অবশেষে এক দিন এলেন গুধীর সের! গুলী 1১০1 01।-- 

কোমল করে তিনি তুলে নিলেন যন্ত্রটকে । পাক! সওয়ার 
ভুরস্ত অবাধ্য ঘোড়াকে ঘেমন করে পোষ মানায় তেমনি করে 
পরম ন্েহে তিনি বীণাটির তারে স্বৃছ স্ব আঘাত করলেন । 
তার হাতের ছোওয়! লেগে বীণার বুকে জেগে উঠল সুরের 

বঙ্কার_ গানের বৃর্ঘশা। সে গানে ছিল প্ররুতির বর্ণনা, 

বিশাল পর্বতের কথা, নিঝ'রিখীর কলতানের বারতা । বাজনা 
শুনে গাছের সব পুরনে! স্বতি জেগে উঠল । তার শাখায় 

শাখায় বসন্তের মধুর হিল্লোল খেলে গেল । কোথাও ঝরণার 

জলধারা উৎলে উঠছে, নেচে নেচে তারা যেন ফুলের ঝুড়িতে 

কুঁড়িতে হাপির তুফান তুলে গেল। তারপর বাণ! গেয়ে 

উঠল গ্রীষ্মের গান.__অগশিত পতঙ্গের গুন গুন ধ্বনি । বৃদ্দি- 

ধারার ম্বছ গগ্রন, কোকিলের কুছতান, সধট। মিলে এক মায়া- 

লোকের শ্জন হ'ল । আবার এ শোন, খাঘের গর্জন, আর 

পাহাড়ের উপ'ত্যক! থেকে তার প্রশ্িধ্বনি । শরংকাল, নিঝুম 

রাতে শিশিরতেজ! ঘাসে ঘাসে চাদের জালে! ধারাণ ছুরির 
মতো! চক চকু করে উঠছে । তারপর আসেঙগ্ীত; হিমের 
কাওয়ায় দলে দলে হ্থাস উড়ে চলে, আর গাছের ডালে ভালে 
পাতায় পাতায় হয় শিলারঠির শক--.যেন কার আকুল 
আনন্দের প্রকাশ । 

এবার 1১61 ভা তার সুর বদলে ধরলেন প্রেমের গান । 

গভীর চিন্তান্ঘ মগ্ন তরেমে বিভোর বালকের মতো অরণ্যানী 
ফেলেছে ছুলছে । উধের্ব জাকাশের গায়ে উদ্দ্বল এক খণ্ড মেঘ 

যেন কোন গরবিনী; কিন্তু আন্তে আত্তে মেঘের ছায়া ছুরাশার 
মত ফালে হয়ে ওঠে। আবার পরিবত্ন; এবার গুনী 

গাইলেন যুদ্ধের গান-_-বেজে উঠল অস্ত্রের ঝনবনা, ঘোড়ার 

পায়ের খটুশটাখট। এবার উঠল লুং মেনের ঝড়, পাছাড়ের 
বুকে শত শত বাজ ভেঙ্কে পড়ে ঘেন? যেন আকাশের 

বুক চিরে বেরিয়ে আসে বিছ্বাললতা । বিন্মপ়্ে অভি ছুত হয়ে 
রাজা জিন্ঞাসা করেন, গুনীর এই সিদ্ধির মুলে কি সে রহস্য? 
“সআট", তিনি বললেন, “ঠ্ঠার1 গেয়েছিলেন নিজেদের গান, 

তাই বিফল হয়েছিশ তাদের প্রয়াস। আমি বীণাকেই পথ 

ছেড়ে দিয়েছিলাষ-_বেছে নিক সে গানের যোগ্য বিষয়, 
আর বীণা বাক্জাতে গিয়ে জামার খেয়ালই ছিল না কে যন্ত্র 
আর কে যঙ্ী, কেবীণা আর কে বীণকার।” এই গল্পটি 

থেকে শিল্পের রসবোধের রহসা কি তা বোবা! যায় । আমাদের 

হক্গাতম অনুভুতির তক্সীলি যাতে এ্কতালে বেজে ওঠে 

তাতেই হ'ল শিলের চরম সার্থকত! | 17 111 হলেন প্রকৃত 
শিল্প আর আমর লুং মেনের বীণ। । স্ুঙ্দরের যোহন তুলির 

যাছু স্পর্শে আমাদের জীবনের গোপন ন্ুপ্ধ তশ্্ী গুলি জেগে 

ওঠে। তার জাহ্বানে আমাদের জদয়-বীপ। ম্পক্িত হয়, 

ধ্বনিত হয় । মন থেকে মশে চলে কথ! । অব্যক্ঞকে শুনি 

আর অনুঙ্ঠের দিকে চেয়ে থাকি | গুণী আমাদের হদয়ের 

সন্ম তর্ীতে অবাত দেন যার খবর আমাদের অজান? । দীর্ঘ- 

কালের কত বিশ্বৃত ঘটন! তখন নূতন অর্পণ ণিয়ে সামনে এসে 
ভিড় কে । ভয়ের কবলে রুদ্ধ কত আশ'-দ্মাকাজ্ষ! তখন 

নুক্গশ বেশে সগৌরবে মাথ! উচু করে ফাড়ায়। আখাদের 
মনই হ'ল শিল্পীর পট . আমাদের সুখ দুঃখ তার তুলির শব; আর 
আনক্পের আলো, দঃখের ছায়'_-এই হ'ল তার শিল্পের বিষয়- 
বন্ত। আমাদের নিয়েই শ্রেষ্ঠ শিল্পী মেলে দেন ভার স্াষ্টির মেলা, 

আমাদের হাদয়েই চলেছে তার রপের খেল! আব'র আমরাই 

দেখ তার শিল্পহঠির মূলে । শিল্পীর শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি 
আমাদের, আবার আমরাও শিল্পীর | 

শিক্প-সন্ভোগের জর চাই শিল্পী মনের সঙ্গে জামাদের 
একাত্বত- --“একাকা গায়কের নহে তো! গান, গাহতে হ্বে 

ছু'জন11” অ&! যেমন দেবার কৌশলটি জানবেন, ভ্রষ্ঠার 

মনের থাক! চাই এমন অবপ্থা যাতে শিল্পীর হাত থেকে দান 
গ্রহণ করবার যোগ্য অধিকারী তিশি হন । চা-শিল্পী 1001)011 
[)1151)11 নিজে এক জন বাক্যরসিক, বড় সুন্দর কথা কবি 
খলে গিয়েছেন, খুব দুন্দর একখান! ছবি দেখতে ছলে এমন 
ভাবে যাবে যেন মস্ত কোন রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। 

উত্কষ্ঠ শিল্পন্থতি বুঝতে হলে তার.কাছে নিজেকে নত করে, 

রুদ্ধ শ্বাসে গুনতে হবে তার ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতটি কি। বিখ্যাত 

এক জন সু, সমালোচক একটা ভারি চমংকার স্বীকারোক্তি 

করে গেছেন। তিনি বলেছেন, যখন বয়স অল্প ছিল ভাল 



কার্তিক 

ছবি দেখলে চিএকরের সুখ্যাতি করেছ, আর আজ পরিণত 
বসে নিক্ষেরই তারিফ করে যে অনন খুনীর] আমায় আকখণ 
করেন্ছিলেন । ভারি ছুঃখের কথ! যে আধীদের মধ্যে অতি 
অল্প লোকেই শিল্পীদের মনের গাখটিকে বুঝবার চেষ্ঠ! কগি। 

বন্ধমূল অজ্ঞতার বশে আমপা তাদের এটুকু সৌজন্কও দেখাই 

ন! জার সেজন্রেই সৌন্দর্যের বিপুল সম্ভার আমাদের চোখে 
ধর! পড়ে না। গুল হাতে অফুরস্ত এশখধ, কিন্ধ রসবোধের 

অভাবে শুধাসাগরেক পারে বসেও আমর থাকি তৃষিভ। 

রসের অনুভুতি যার আছে, নুন্পর তার কাছে বাস্তব হয়ে 
ওঠে আর শিল্পীর সঞ্চে তার শিবিড় সৌহ্ার্দের বন্ধন গড়ে 
ওঠে । গুণর1, শেঠ শিল্পীর! অমর, কারণ তাদের স্রেহ, প্রেম, 

আশ।-আশহ্ক! সবকিছুই যুগে যুগে আমাদের মধো বেঁচে 
থাকে | বীণাবাদকের হাতের চেয়ে তার হদয়টি, বাজনার 

আঙ্গিকের চেয়ে বাদক লে৷কটি আমাদের মনকে খেশী স্পর্শ 

করে-__শিপ্পীর আহ্বান যত মানবতার আদর্শে পর্ণ হবে ততই 

গভীগ সাড়া তিনি পাবেন আমাদের কাছ থেকে । শিল্পীর সঙ্গে 
আমাদের এই গোপন বোবাপড়াটি আছে বলেই ন! কাধো 

উপঞ্জাসে নায়কমায়িকার ছখে আমরা হাসি আর তাদের ছুঃখে 

কার্দি। চিকামাতন্গ (জাপানের সেক্সপীয্রর ) খলেন যে, 

ন'টক রচন!পন একটি প্রধান গণ হ'ল নাটাকারের সঙ্গে পাঠক 

ও শ্রোতার একান্তিক যোগাযোগ ৷ তায় অনেক শিষু নাটক 

লিখে তাকে দেখান, কিন্ত মোটে একটি শাটক ভার মনোমত 
হয়েছিল। সে শাটকটি অনেকটা সেক্সপীয়রের (7774/% 

0/1/7) 0*-এপ মত - অত সাগ্শ্রের জঙ্ 2টি যমজ ভাহয়ের 

নাকাল হুওয়ার কাহিনী । চিকমাতম্থ বলেন, এছ নাটকে 
প্রকৃত ভাবটি ব্বক্ষা হয়েছে, কারণ এর মধ আ্োতৃম"লীর কথ! 

বিখেচন। করা হয়েছে । অভিনেতার চেয়ে দর্শকের] বেশী 

জানে তারা খুবতে পারছে কোথায় ভুল হচ্ছে আর তাই যে 

বেচারীপরা ভুল করে ছুর্ভোগ ভুগছে তাদের জঞ্জে ছঃখ পাচ্ছে। 

দর্শক ও শ্রোতার সহানুঙুতি পেতে হলে ইদারা-ইহিতের 

কত দরকর ৩] বড় বড় শিল্পীরা প্রা, প্রতীচা সর্বত্রই কখনো 

ভোলেন নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আমাদের কাছে যে গভীর চিস্া 
ও বিপুল সন্তাখনার দ্বাঞ্ ঝুলে দেন কে শা তার বিশাশতায় 
বিশ্মিত হয় ? তার] যেন আমাদের কত আপশার আর কঠ 
তাদের দরদ... সে তুলনায় খতমানের ক্ষুর্ঠ শিদ্দীদের ঘান কত 

তুচ্ছ কত প্রাণহীন | তাদের মধ্যে ছিল প্রাপ থেকে প্রাণে 
সজীব আবেদন আর এদের ঘেশ আইনমান্ষিক অভিবাদন । 

আন্গিকে বন্ধদৃষ্ি আধুনিক শিপ্দী নিজেকে ছাড়য়ে উঠতে 
পারে না। লুং মেনের বীণা খাঞাতে যার! ব্যর্থ চেষ্ট' 

করেছিল তাদেরই মত সে কেবল নিজের কথ! বলে তার 

ছুটি হয়ত অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু অগ্তরের আ।বেদন 

যে ততই কম। আনাদের জাপানীদের একটি প্রবাদ আছে 

ঘে, নিতান্ত অস্কার লোককে কোন মেয়ে ভালবাসতে পারে 

সি পারদ অসি এলি (ও সিন এন, হট লি, বাশ» মস তত আঃ ০০০ হা” নার সন পচ্রির িউউজ। 

শিল্পের দরদ ৩থ 
এরি রর এসি আজান রস ওই, টিপ 

না। কেননা, তান মনে-এমন ফাঁক কোথায় যেখানে নাকি 

ভালবাসার জায়গ! হবে, শিল্পেও আত্মাভিমানের খান নেই-_ 

শিঞ্পন্রষ্' বা দর্শক কারে? পক্ষেই তা শুভ পয়। শিল্সক্োগের 
জল্গ সমধমাঁ আয্লার মিলনের মত গুন্দর জিনিষ আর নেউ। 

এক মিপনের ক্ষণটিতে শিল্পান্ররাক্ী আপনাকে অতিক্রম করে 
যান। তিনি তখন বান্তজগতে থেকেও যেন থাকেন শা। 

অনগ্ত তাকে আভাপে ধর? দেয়, কিগ্ত দে 'শানন্দ তিনি ভাষায় 

ব্যক্ত করতে পারেন না, কারণ চোখের £্যে বাণী নেই। 
বাস্তবের শ্রথল মুক্ত হয়ে তিনি ভাবলোকে ছন্দের জগতে 

বিচরণ করেন । তখনই তো! শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে ওঠে অধ্যায্মরসে 

সম্রীবিত আর মানুষকে মহৎ করে তোলে | এজছ্েই তো 

শ্রেষ্ঠ শিলপস্থপ্র পবিত্র জিনিষ । প্রাচীনকালে জাপানীর] শিল্পীর 
অবদানকে পরম সন্ত্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন । চা-শিষ্পীর! 
আধাঠিক সম্পদের মত সঙ্গেপনে তাদের সম্পদগ্ুলিকে রক্ষ' 
করতেন-_-অনেক সময় একটার পর একট।, একটার মধ্যে 
আর একটা, এমনি করে বিস্তধ বাক্স খুলে তবে পাওয়া! যেত 

সেই মণিকোঠা যেশ্বানে রেশমের নরম আবেষ্টনের মধ্যে 
সয়ে রাখ হয়েছে সেই পরম পবিষ্র রত্ব। লোকচক্ষু কচিং 

কখনো! তা দেখতে পেত -যর্দ কখনো! খোলা হ'ত সে 
কেবল দীক্ষার্থীর জঙ্গে। 

চাঁগৌরবের যুগে টাইকোর সেনাপতির। যুদ্ধজয়ের পুরস্কার 

হিসেবে জায়গী পেলে তত খুশী হ'ত না যত হ'ত উৎকৃষ্ঠ 
শিল্পের একট! নিদর্শন পেলে । এমনি সব সের! বগুর হারিয়ে 
যাওয়া আর ফিরে পাওয়া নিয়েই তো! আমাদের বহু জনপ্রিয় 

নাটক লেখ! হয়েছে । এক নাটকে আছে, একদিন সানু- 

রাইয়ের অসাবধানতার দরুণ রাগ 11151 ৮- প্রাসাদে 

আঞ্চন লেগে গেপ-_-এ রাঞগ্জবাড়ীতেই পক্ষিত ছিল 131১00717-এর 

ক খিখাত 1)1,1া00)1)/র ছবিখানা | সামুরাই ঠিক করলেন 

যেমন করেই হোক ছবিখান! বচার্তে হবে । শুলত্ত আগুনের 

মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে ছবিটি খুদল ফেলেন কিন্তু দেখেন, 

তখন বেরুবার সব পথই অগ্মেশিখায় অবরদ্ধ.। ছবিটি রক্ষা! কর! 

ছাড়: অন্ত চিগ্র; তার নেই, পাগলের মত তিনি তরবারি দিয়ে 
শিঞ্জের পেট চিরে ফেলে নিজের জামার হাত। ছটি দিয়ে 

তাকে মুড়ে পেটের মধ্যে পুরে দিলেন । আঞগ্চন নিভল । 

ভ্নন্তপের মধ্যে পাওয়া গেল সেই সানুরাইয়ের আর্থ 
শখদেহ আর দেখা গেপ ভার পেটের মধ্যে ছবিটি রয়েছে 

অটুট। এপব গল্প অবস্ট অত বীভৎস, কিন্ত আমর1 দেখি, 
কি গভীর আদর ছিল শিল্পের আর কি গভীর শিকল্পান্গরাগ 

এই বিষ্বাসী রক্ষক সায়ুরাইয়ের | 

কিন্ধ আমাদের মনে রাখতে হবে, শিলের মূল্য নির্ণয় 
হবে তাক্স আবেদনের পরিমাণে -এ আবেদন, শিগ্পের তাষ! 

সার্বজনীন হতে পারত যণ্দ আমাদের অন্ভূতি আর ভাবগুলি 
সাধজনীন হ'ত । আমাদের সহজ প্রকৃতি, এতিহ ও আচারের 



তে 
শপ তপন রি প্রি রি আসর আপ 

প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বংশগত পার্থক্য এরা সবাই 
আমাদের রসবোধের গন্ভতী ছোট করে আনে। দ্ামাদের 

বাক্তিগত বৈশিষ্ঠাও এক হিসেবে বুদ্ধকে সন্গীর্ণ করে ফেলে; 

আর তখন আমাদের মধ্যে সুপ্ত রদ্ধেছে যে সৌন্দর্ববোধ তা! 

অতীতের স্বপ্রির মধো নিজের চর্রিতার্থতা খুন্ধে নেয়। এ কথা 
সত্যি যে চচ্চ1 করলে আমাদের শিল্পপন্কোগের শঙ্ষি বাছে 
আর তার ফলে আগেযাতে আনন্দ পাই নি, তখন তাতে 

সৌন্দর্য আর রঙ্জের সন্ধান পাই। কিন্ধু সত্যি বলতে কি, 

বিশ্বুকুরে আমরা নিজেরই প্রিধিস্ব দেখি, কে কি দেখবে 
তা ্তির্ভর করে নিজের গিজের দৃর্রিভঙ্গীর উপর । চা-শিদীরা 
সযত্রে শুধু নিজেদের 'অগুরাগ বুঝে রত্ব সংগ্রহ করে গেছেন। 

এ প্রসঙ্গে 10010071011) একটা গল মনে পড়ে 

গেল। [09117 র অপূর্ব সংগ্রহ দেখে শিষোরা কার রুচির 

সুখ্যাতি করছিল । তার! বলছিল, “এরর প্রতিউ ক্রিনিস এমন 

যে লোকে মুগ্ধ নাহয়ে পারেনা ৷ দেখা যাচ্ছে, 1151. 

চাইতে 'আপনার রুচি ক্ষনেক তাল, কারণ তার জিশিস 

হাকারে মোটে এক জন লোকের ভাল লাগে ।” গভীর হুংখে 

10181) বললেন, এতেই বোবা! যাচ্ছে আসামি কি সামান্ধ। 

মহন শিল্পী 1310..0র সাহস দিল কেবল নিজের রুচি অনুযাক্থী 

জিনিপকে ভালধাপবার-_আর "শামি অজ্ঞাতসারে করে গেছ্ছি 

পাচ জনের মনত্ুষ্টি। বাস্তবিক 31011 ছিলেন চ!-শিজীদের 
মধো হাজারে এক জন । 

দুঃখের বিষয়, বতণযান পময়ে ন্মার্টের জন্ত যে উতদাহ দেখা 

যায় চা বাহিক | তার মূলে স্তরের 'অগ্গুতির একাও অভাব | 

আমাদের এই বনতমি'ন ভিমোক্রযাসির যুগে লোকে খোজে 

কোন্ জিনিসটি জনপ্রিম্ব_নিঞ্জের মনের ভাব সব্দন্ধে থাকে 

উদাসীন । তার] চায় দামী প্িনিল, ফাসানমাফিক জিনিপ-_- 
চায় না নুন্দরকে, খোক্ষে না শোভন বস্ভতকে। জনসাধারণের 

কাছে তো প্রাচীন ইতালীক্ষ ছবি বা :১১101107/ শেপ'দের 

ছবির চাইতে পচিত্র সাময়িক পত্রিকায় আকা 'মাধুনিক কালের 

বাশিজযশিল্সের দাম বেশী-- এ পধই তাদের চোখ ভূলায়, মনের 
খোরাক ক্ষোগায় কিন] সন্দেহ । ভাল ছবির অঙ্গশিহিত 
সৌন্দর্যের চেয়ে শিল্পীর নামই তাদের কাছে বড়। তাই 
দেখেই চীনের এক বিখ্যাত রপজ্জ পমালোচক অভিযোগ 

করে খলেছিলেন, লোকে চিত্র-সমালোচনা করে কান দিয়ে । 

সত্যিকারের এই রপবোধের অভ্াবেই আজ সর্বহই পাওয়া 

ব্বাচ্ছে শিল্-সমালোচনার নামে বিকৃত রুচির পরিচয় । 

জার একটি ভুল সাধারণত করা হয় আমর] আর্টের সঙ্গে 
পরদ্বতষ্ধকে দুল করে মিলিয়ে ফেলি। পুরাতনের প্রতি 

প্রবাসী 
গসিপ ৫ জপ জিন শন টস চো এ এর শপ পপি রাস রি সা জা জা শা নি জি আসি পি উরি রড ভর ত্র নি এ ৩৮ রস এ ৩৮ হউন সপ শাস্তি টি 

১৩৫৩ 

শ্রদ্ধা ও রদ মানবচরিত্রের একটি অযুল্য সম্পদ-_ পারলে 
এ ণটি কারও বাড়ান উঁচিত। ভবিষাতের জানের পথ খুলে 
দেবার জন্ত আঅতীতেরষ্থণীগণ আমাদের চির নমন্ত। শতাবীর 
পর শতাব্ধীর সমালোচনার পরেও যে তারা সগৌরবে অটুট 
খ্যাতি ভোগ করে আসছেন, এটাই তো! তাদের শ্রেঠত্বের 

পরিচয় । কিন্ত কেবল কালের প্রাচীনত্থেই শ্রেষ্ঠ স্থির 
নিরিখ হতে পারে না। সৌন্র্যের মাপকাঠির দিকে চেয়ে 

ইন্তিহাসের মানদগুকে যদি আমরা বড় করি তাহলেভুল 
করব। শিল্পীর ম্বত্যুর পর তার সমাধিতে ফুল দিয়ে আমরা 
তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তা ছাড় বিবর্তনবাদের 
ফলে উনবিংশ শতাধ্ণীতে আমর! জাতি দেখতে গিয়ে ব্যক্তির 
প্রক্কৃত স্বরূপ দেখার চোখ হারিয়ে ফেলেছি । সংএছ- 

কারক নমুনা-সংএছে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু ভুলে যান একটা 
বিশিষ্ট সময় বা জাতির জীবনের মমকথা বুঝতে হলে মাঝারি 
গোছের দশটি মমুমার চেয়ে ঢের বেশী শিখতে পারখেন 
খদি পে ষুগের একটি শেষ্ঠ নিদর্শন তিনি সংগ্রহ করতে 

পারেন। শিল্পন্থষ্টিক বিশেষ কোন গোঠীতে ফেলার অন্ত 

অতিমাত্রায় বাণ্ত হয়ে আমর! ন্সাশন্দ পাই বত কম। 

সৌন্দর্যের মাঁপকাঠির চেয়ে বিজ্ঞানের আগ্রিক অনুযায়ী 
সাজান্তে গিয়ে অনেক গ্িউজিয়মের সৌঠবের হানি হয়েছে । 

জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেঅ&েই সমসাময়িক শিল্পের 

আবেদনকে অগ্রাহ করা চলে না। আজকের যা শিলপস্থ্ি 

তাই তো সতিয আমাদ্রে শিক্ন্ব ; হোক না তা আমাদের 
প্রতিচ্ছবি । তার নিন্দায় আমাদেরই ভ্রিটি ধরা পড়ে। 

আমর! খলি এ যুগের শিউস্ঠি হয়নি; সেজন দায়ী 
কার]? আর একট] সত্যি লঙ্জার কথা যে আমর! পুরাতনের 
এত বড়াই করি, কিন্ধ নিজেদের সম্ভাবনার বিষয়ে অন্ধ হয়ে 

'আছি। কত উদীয়মান শিপ্পী সমসাময়িক বিরুদ্ধ সমালোচনায় 
পীড়িত ও বিদ্রপবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভাবে, তার উত্থানের 

আশ। ন্ুদুরপরাহত । আত্মকেন্দ্রিক যুগে আমরা ভাদের 
কি অন্প্রেরণা দিচ্ছি? আমাদের কুট্টির দৈত দেখে 

অতীত কাল হয়ত আমাদের জঙ্ত অন্ুকম্প। বোধ করে জার 

ভাখী কাল নিশ্চয় আমাদের শিল্পের দৈন্য দেখে বাঙ্চ করবে। 
জীবনে হুন্দরকে হৃতযা করে আমর] আর্টকেই ধিনাশ করছি। 

মনে সাধ হয় আমাদের এই সমান্ধরক্ষের কা থেকে আজ 

তৈরি ছোক এক মহান্ বীণা, আর প্রতিভার যাহুম্পর্শে তার 
তর্রীঞলি সুরে ছন্দে ধ্বনিত হয়ে উঠুক 1 

*জাপাশী লেখক ওকাকুরার রচনা হইতে । 



নব-নন্যান 

গ্রবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

৯৭ 

আজ আট দিন হহল টুলু মাঞ্ারমশাইয়ের বাসায় অগ্ুপীণ 

হুইয়। আছে, একেবাগেহ বাহিএ হয় ন।। অধ খ-ইচ্ছায়ই, 

তবে ইচ্ছাট। অবহ্াগতিকে । বাড়ি থেকে বাহ্ধি হইতে 

সাঙ্স হয না। প্রাণের ভয্-.-না, পে ভয়বপৎ এই খানেহ তে, 

সঙ্গি মধ্যে তো এ এক পাগল-- তাও দেশ হাত ছুরে, 
একটা কিছু ঘটিলে বাহপ্ধের জগ তাহা এতটুহও পাড়া 

পরিবার সম্ভাবনা! শাহ টুলু এ বধিপদেপ দকট। ভাবেও পল! 

একরকম ; ঠিক সাহন নয়, তবে এই ক'ট। দিনেগ অভিজজতায় 
নিজের সন্ধে এক ধরণের বৈগাগ/ আপিয়াছে। কাজ গধয়। 

একটা শেশ। জাগিয়াছে মনে আরও বেশী কা, আরও বড় 
কাজ) কি পেহ কাজের জগুই ধে এাণটাকে ৮1প দিক 

থেকে খিরিয়-ঘুরিয়া বাচাইয়। পাখঠে হহবে এ ক কখনও 

মলে ছণ্প শ। | অবৰাট।কে খৈরাগয শা খলিয়া এক ধর্পণে 

বিশ্কৃতি বলাই ভাল, ভীএ কর্মটপ"গার মধ্যে অঞ কিছুহ আগ 

মনে থাকে ন। কড়া আপোর ছাস।ও হয় খশ..-প্রাণে 

অন ইতট। সেহ খণ ছায়া পিএ! গেছে। 

টুপ বাড়ি হাতে শা অত কারণে; ওর ত& খাসা ছাড়িপে 
ম/নেজার নিঞ্জের লোক বদাইয়। ধিখে, তা যদি শাও কমে 

সদর দঙ্গা্জ নিজের তাপ। বুলাহয়: তাহাকে বেধখণ করিবে ! 
উকিলেপ ছেলে, টুনু অগ্তত এটু৫ জাশে খে এবাসায় তাখার 
কোন অ.ধকাপ নাহ। একটু আধকার বোধ হয় পিয়;ছল 

মা্টাপনশাইয়ের চিঠি--তাও বোধ হয়: হুখ ক্কতিশিশ্চয় এম 

টুলু ঃ তা সে চিঠও তো ম্যানেজাণ হণুপত কার্য়াছে। আগ 
সে হাত যে কত শঞ্ত হওয়। সখ টুণু তাহ। মযশেজাপের 

সঙ্গে কথাবাতণতেও খুবিয়াছে, তাহু|্ পগ উপপার কাছেও 

আচ পাহয়াছে। 

সনপ্ত দিন বাপায় বাসয়। বংসয়! হ।প ধঞ্ধে। যে কাজের 

জগ এত আকৃ-ত তাহার বেন নাগালহ পাহতেছে না। খশিতে 

প্রধেশ কিস! যেন মনে হইয়াছিণ এখাপ আগস্ড ঞপ্পা গেল 

কিছু হ্টাগককে অবলথন করেয়।) হাঁপক কিন্ত হাত থেকে 
সপ্গে সঙ্গেই কসকাইয়] গেল। বন্তিপ পথ বন্ধ । ম্যাশেজার সধ্য- 

মত বাধা দিখে। বাধ] অগ্রাহ করিয়াও টুপু নামিত কাজে, 

কেননা তাহার কাজই ঈদাড়াইল তা! ধাধ। অগ্রাহ কণা; কিন্তু 

খটনাচক্কে বাসা লইয়! পড়িয়া থাকিতে হহল। বাক ছিপ 
চন্প।_-মাষ্টারমশাই চিঠতে ঘে তিনি কাজের ইঙ্গিত য়া" 

ছিলেন তাহার মধ্যে অন্ততম। বেশ ভাল ভাবেহ আরম্ত 
করিয়াছিল; চদ্পাকে বালিয়াির পথ থেকে যে পাতে 

ফিরাইয়। জানে, সে রাজের পুলক-ম্পর্দনের কথ! টুদু কখনও 
ভুলিবে না, একটা রাজ্য জয় করার উল্লাস বোধ হয় এই 

ধরণেরই কিছ। পে উল্লাস কিন্ত পরদিনই ভাডিয়। গেল মযানে- 
জরের খাসাযস়। সে দিন দেখ।শে চম্পার নির্লজ্দ মোং- 
বিস্তাগেক্ চেষ্ট। দেখিয়। শিক্ষপান্ নীর্খতার মধ্য একট। সংগ্কত 
প্রবাধ বারবাগই মনে পড়িতেছিপ-_অঙ্গাপৎ শতধৌতেশ 
মলিশধৎ ন মুঞ্চতি---অগ্গারের খনিতে ৮ম্পার একেবারে অগ্ত- 
শুল পথ অঙগায হইয়া গেছে, ও কালিম। থুচিবে শা, কোন 
উপায় মাই । টুণুর রাত্রের অয় করা রাজ) দিন হহতে না 
হইতে ধুলিসাৎ হইয়া গেল ।-.*কিছু হয়তো! বলিত শা! টু _- 
খলার আর সধঞ্ধহ নাই কোন, তধুস্থলের পথে চস্পা আখাএ 

জোর কিয়! আ.মিয়। ঈাড়াইল-_-শেষ পবস্ত অন্তরের বিতৃষ্ণাট। 
টুন ন। প্রকাশ করিয়। পারল না ।..-ওধিকেও আশ কাজ 
শাহ। যোগন্থত্র ছি'ড়িয়া গেছে। 

তাহা ভি আর একট। কথ।; চম্পাকে টুপুর যেন ওয় হয় 
আকাল --হীগক--"বেশ একট। স্পষ্ট কাজ, বণ্ডিও »প& কাজ, 
কি ৮*প। একট। রহ । ধাপিয়াড়ির পথের চন্পা) খনির ৮ম্প।, 
ম]াশেজারের বল ৮প1) আর--আর চিলাগ্ন পথের চম্প।-- 
সব খেশ অ।শাধ; 1 ৮৬ জশে এএখহশিএ আরও ক কপ 

আছে? একট। অধ জাগায়, মনে হয় ও চুপে ছুরেহ থাক, 
যাঁদ কাছে আপিগাই পড়ে, সেসময় ঘেন মাঞ্/রমশাহপ্ড 
খ।কেন টুপুর কাছেপিঠে--০র্কশ ঘে এমনটা মনে হয় টুণু ঠিক 
ধু'ঝয়। উঠিতে পারে না| 

চারি দিক ভাবিয়া দেথিতে গেলে বেশ বুঝ! যায় আনল 
গোপ বাধিয়াছে মাঠারমশাইয়েস অহপস্থিতি লইয়া । যেমন 
সুএপ/ত হহয়াছিশ, ভিশি উপস্থিত থাকিপে জাঞ্ধ অশেকটা 
পথহ অগ্রপপ্ণ হইতে পারিত । ঠিকাপা পৰঞ্জ ধাধা গেলেন 

শ। যে নে অবছাট। জাশায় টুলু, পরামর্শ পয়। কি ভাবয়। থে 

1 কাজ কেন মাষ্টার্মশাই) খোকা খায় না। 

যশুট! পাঞ্ে ষয়ট। খহ পড়িয়। কাটায়। বহগুলা বেশীর 
ভাগ দশ্্রবেহ্থ---রাজনীতি, সমাজতগ্র এই অধ লইয়া মোট। 
মোটা ইৎয়েশী বই বেশির ভাগ? কিছু কিছু কৌতুহল উদ্বেক 
করে -তথে বুঝবার চেষ্টাতেই প্রায় সব শঙ্জি ক্ষয় হ্হয়। ঘায়। 
তখুশসণ বলিতে, সথা বলিতে এ কাখাশি। 

একটি জায়গায় যাইতে লোভ হইত, স্কুলে । আজকাশ 

গরমের জগ্ঠ পকালে স্কুল খসিতেছে। প্রত্যুষে গঞ্জের দিক 
থেকে ছেলের। আসে, টিলার গ্নাশ্ডাট। মুখর করিয়। ; বাসর 
দিক থেকেও কিছু কিছু আসে, আম্ন মাত্র ছুটি ছেলে যায় 

তাহার বাসার সামনে দিক্।; বালিয়াড়িক্স পথে, অনেক "রে 
সাকরেল খলিয়। একট! গ্রাম আছে--লেহখান থেকে আসে 

তাহার1। এক দিশ ডাকিল টুলু, পরিচয় লইল, একটু গল্পও 
কগিল। রাত থাকিতে তাহাদের মা উঠাইয়া দেয়। ভোর 



পভ অবন্ধ।ল। 

রি উর এবি পা তি ওর ০ অত এস টি উদ ০ অর রি তত ০৩ সপ তক টি ৬ হা স্পা আবার জন 

হওয়ার আগেই মুড়ি-যুড়কি খাইয়! উহ্ধার| বাহির হইয়া পড়ে, 
আসিতে ঠিক এক ঘণ্টা লাগে ।:.'উহার! জাতিতে মা্িষ্--- 
ধাপ রাশীগঞ্জের একটা কি খশির আপিসে কেরাম ছিল। গত 
ব্সর মান্না গেছে । সেই থেকে উহান্] গ্রামে চলিয়া 

আপিয়াছে--_মা, একটি খড় বোন-_সুলে পড়িত রাঈগঞ্জে, আর 

তার। এই ছুটি ভাই ।"-"ছ'নেই খাঁর ম্যানেজার হইবে-. মার 

তাহ ইচ্ছা ।---ছোট গ্রাম তাহাদের $ না, আর কেহই পড়িতে 
আসেনা তাহাদের গ্রাম হইতে ।*-.ধড় ছেলেটিই বেশী গল্ 

করিতেছে, ছোটটি বণিল- “আগের মাধ থেকে তে! আরও 
আসবে দাদা, সে কথা বললে ন! ?” খড়টি একবার তাহার 

মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া টুলুর মুখের পানে চাহিক্] খলিল-_ 
“সে যখন আপবে ৩খন আসবে, কফি বপেশ? ধিদি দবার 

বাড়ি গিয়ে ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে বলে না তাদের ?---ও 

সেই কথ! বলছে ।” 

স্কুলের ঘণ্টা বাঞ্জিতে ছেলে ছুটি চলিয়া! গেল । 
খড় সঙ্গর লাগিল টুলুর। হাফপান্ট আর কামিক্-পর্না 

ছেলে ছুটি, তাল করিয়া চুপ আচড়ানে', ঘরে তৈয়ারি 
সাচেলের মতো খলে, তাতেহ খই প্লেট, হট থশের ওপরই 

পামের তিনট ইংরেজী আগ্ক অক্ষর গচীণ ভুত! পিক্না তোল] | 

এই আব! পাড়াগায়ে ছেলে হুটি একটু বেমাশান ; শুধু তাই 

নয়, অজপাড়ার্গায়ে এর চেয়ে বেমানান একটি কুষ্টিদম্পন্ন ছোট 
পরিবারের ছবি চেখের সামনে আনিয়া দেয়--বড় কৌতুহল 
১৬, 

বিকালে কিছ্ছু বিছ্ুট আনাইয়া রাখিশ । পরদিশ সকালে 

ছেলে ছুটিকে দশ । একটি সলজ্দ হাঁসর সঞ্গে তাহারা গ্রহণ 

করিল । আরও গল্প হইল আজ-_বাড়ির গপ্প, গ্রামের আগও 

সবাইদেক গল্প । ছোট ছেলেটি বেশীর ভাগ ঘাও স্েট কপ্িয়াই 
ছিল, হঠাৎ একবার মুখ তুলির! কুঠিত ভাবে বড়টির দিকে 
চাহিয়। বলিল-_-“দা্া 1” 

খড়টি ফিরিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একটু চাঁহ্য়া! প্রহিল ; ছোটটি 

চোখের একটু ইঙ্গিতের মতো করিয়া আরও কুঁঠিত তাবে বলিল 

-_«সেই যে"শসেকেও মাঙ্টারমশাহ খলেছিলেশ- "* 
“ও 1” বলিয়া! একটা যেন ভূল শুধরাহ্য়া লইয়া! ছেলেটি 

উঠিয়া! পড়িল, ছোটটিও উঠিল । টরণু বলিল---খোপ? শা খোকা 
আর একটু, এখনও ও ঘণ্টা হয় শি ।” 

ধড়টি খেন একেবারে কি রকম *হহয়! গেল, ঘাটি অগ্র 

বাকাহর। কান হাসিয়া! বপণিল শু, আমরা যাই। আপশি 

কুল নেবেন ?” 

কি একটা মিষ্ট গঞ্জের বুনো ফুল কাল হাতে দেখিয়া টু 
প্রশংসা করিয়াছিল, আজ একগোছা আপিয়াছে, চৌকির উপর 
রাখিয়া, আর একবার খাড় ফিরাধয়া আঅপ্রতিভঙাবে হাসিয়। 

ধীরে ধানে বাহিগ হইয়। গেল । 
উতারা চলির। যাইতে টুলুর হস হুইল। সেকেও মাষ্টার 

গত সত 

আঙঞ্জকাল হেড মাষ্টারের জায়গায় কাক্ষ করিতেছেন, উপর 

' হইতে তাহার উপর কোন আদেশ পৌছিয়াছে, টুলুর সঙ্গে 
ছেলেদের মেশ! মানা । ম্যানেজারের সঙ্গে যে দিন দেখা হয় 

'তাহার পর তৃতীয় দিনের কথ! এটা, টুণুর ইচ্ছা ছিল সকাল 

বেলা! স্কুলে গিয়া! কাটাইবে, গনচাপেক শিক্ষক আছেন, 
আলাপ করিখে, এক আধটা ক্লাসও লইহবে পেকেগু মাষ্টারকে 
বলিয়া-- বেশ কাটিয়া যাহবে সকালটা | স্থুণ গ্িনিনটা কুট- 
শীতির সঙ্গে এত শিঃসন্পকিত বলিয়া ওর বিশ্বাস ছিল যে, এ 
সপ্তাবনাধ কথাটা! মনেই উদয় হয় নাই ।-...ধাক্, অত হুমকির 

পরেও ছুই দিন মানেজারের ওরফ থেকে কোন সাড়া শর্খ না 

আসায় টুপু বেশ একটু ধোকায় পড়িয়া গিয়াছিপ; তাধ। 

হইলে এখন যেরূপ দেখিতেছে একেবারে খশিয়া নাই সে। 
তবে, শঞ্র হিসাবেও লোকটার প্রতি একটু অদ্ছা হ্হয়াছিল, 

1কগ্ত আক্রোশ মিটাইবার পঞ্ছতি দেখিয়া সে “ছার শশেক- 

থানিটাই »৪ হ্হয়া গেল । মানশেঞ্ছার অমন গম্ভীর পাপার- 

টাকে যেন মেয়েলি কাণ্ডে পরিণত করিয়া ফোপয়াছে। 

মেয়েরা পরম্পরের সঞ্গে বাগড়া! হহলে নিজে নিজের খন্তান- 

দেব বপিয়! দেয়- -ওপ বাংড় যাপ শি, কথ| কপলি ওদের সঙ্গে 

**সকালট। এখন এমশহ কাটে, বপিয়! গড়াহ যা, খাঁ(নিকট। খই 

পড়িয়া । স্কুল বন্ধ হইবার প্রায় ঘণ্ঠ। ছয়েক পরে বনমা'লী ভাত 

পইয়া আসে ; অমন্ড দিনের মধ্যে এই সময়টুক টুলুর যা একটু 
ভাল ভাবে কাটে, আহার্ষের খ্বাদ্তার জন্ত নয়-- 

কে্োনটাতে হুন কম, কোনটাতে ঝাল বেশি, কোনটা আবার 

হুনের চোটে মুখে ধেওয়! যায় না। সময়টুকু লোভনীয় খন- 

মালীর গপ্গের জঙ্গ | গঙদের বিষয়ও এমন কিন্তু নয়, ওবে ভাষা! 

-- বড চমৎকার লাগে এখানকার ভাষাটা টুলুর বড় গুরেল1 1 
_ একটু অহস্বগের ছুটটা বেশি, মাঝে মাঝে শবগডলা! হঠাৎ 
দ্বিখ হহঁয়! যায় আর তার সঙ্গে থাকে একটি চমংক!র টান; 
হাখারই বুড়ে! হোক কেউ, থনে হয় যেন ছেলেমানুযের জাধ- 

আধ বুলি; বাংসা বিহ!গের সীখাুমির ভাষা! খলিয়া এক 

আধট। হিন্দি শনগও আপিয়া পড়ে মাঝে মাঝে --“থপন 

পিখশাম বিবনাধিট হহছ্ছে, ত1! আর, -ন নাতশি দিখখেক 

ণাই? কি কখা--টি বুলছ তুমি 1...” 

গুধু ভাষার জন্তই অঞ্ত এক এক সময়ও ভাকিয়। লয়। 
নিজেও বলিবার 01 করে । 

বনথালী মাথ! নাঁড়য়। হাশিয়! খলে .ঞ তুমি পারবেক 
নাই । ই আযাদেক্স মেটে] ভাষা আছে, তুমাদের লরোয-_ম 
অধানে আপবেক কুখ] থিকে গো ?” 

কষ্ট হর বিকাণ বেপাটায়। পিনের মধ্যে ধিকাল সময়টাই 

বড় উদাস, এ সময় মানুষ শিজের নিজের কার্জের শেবটুকু 

ওটাইয়া আশিতৈ থাকে ব্যন্ত, পরম্পনকে সঙ্গ দিতে পারে 
নাঃ এ-দিকে প্রকতিকেও যায় না পাওয়া, কাজের ক্ষিপ্রতার 
মধ্যেও মানুষের নিজেকে একটু নিঃসঙ্গ বগিয়] মনে হয় । যাহার 



হাতে কান্ধ নাই সে তো নিজের কাছে নিজে হুর্বহূই হইয়া 
পড়ে ।"."বনমালী এই সময়টা পরদিনের জন্গ স্কুলে ধাট-পা্ট 
দেয়, বেফিগুলা গুছাইয়া-স্ছাইয়া প্লাখে। একটু বাগানের 
মত আছে ক্ষুলের সঙ্গে, সেইটুকুতেও এই সময়টাতেই দেখিয়া 

শুনিয়া নিজের দিনের মঞ্জুরি শেষ করে। টুলু বিছানায় 
পড়িয়। জানালা-পথে বাছিরের পিকে চাহিয়া থাকে 3 ঢেউ- 
খেলানো! নিচু জমির উপর দিয়া অনেক টুর দৃষ্টি যায়) সঙ্গে 
সক্দে জীবনের উপর দিয়াও ।...কি কগ্সিতেছে জীবনটাকে 
লইয়। ?__এখন পর্যপ্ত ত এই তরঙ্গায়িত ভষর ভূখণ্ডের মতোই 
নিষ্ষল; কখনও কি ফল কলিবে এ ভ্বীবনে ?"""এক এক দিন 
নৈরাষ্ঠ আরও নিবিড় হইয়া গিয়া ওদাসীন্ে দাড়ায়, কল 

কলিয়াই বা ফল কি? সন্াীদের পিছনে পিছনে দুরিয়! যদি 
কিছু পাইতই, ধরে! যদি চরম বস্তই পাইত ত কি সার্ঘকতা 
ছিল তাহাতে ? আর আজ ছুটিয়াছে কর্মের উন্মাদনায়, ধরা 
যাক চম্পারা ফিরিয়াছে, চরণদাসের! নেশ] ছাড়িয়া একটা 
উন্নত জীবনের সন্ধান পাইয়াছে, শিশুর! দু, সুখলালিত 

শিক্ষার সংস্পর্শে তাহাদের জীবন ধীরে ধীরে কল্যাণে 
ধিকশিত হইয়া! উঠিতেছে ; কিন্তু তাহাতে টুপুর কি? কি 
পাইল সে ?_ যশ? প্রতিপত্তি? অন্ত কোন জীবনের পাথেয়-- - 

অন্য কোন লোকে ?...কি ফল তাহাতেই বা ?.*'বড় রহস্তময় 
বলিয়া! মনে খ্য় জীবনকে-_কি যে চায় | সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-_ 

কেনই ঝা যষেচায়! 

সন্ধ্যার একটু আগে স্থল আর সামনে খাগিকটা বাসার 

পারচারি করে, এই সময় এক আধজন লোক চলে;-.-বেশীপপ 

তাগই গঞ্জের দিক থেকে বালিয়াড়ির দিকে | মাহুষ না দেখিয়। 
দেখিয়া এমন অবস্থা দ্াড়াইয়াছে এই নিত্যদিনের অতি-সাধারণ 

মানুষগুলিকেও বড় চমংকার লাগে শুধু চলার পথে তাহাদের 
এ অঙ্গতঙ্গী, পায়ে পায়ে তাহাদের বাড়ির দিকে আগাইয়া 

যাওয়া-..এইটুকুই যেন পরমাশ্চর্য ঘটনা বলিয়া! মনে হয়) টুলু 

একটু দুগে থাকিয়া পিছনে পিছণে যায়, সতৃষণ দৃষ্টিতে দেখে-_ 

টিল| বুরিয়! এ নামিয়! গেপ, আবার ধীরে ধীরে উঠিতেছে, 

তাহার পর দূরেপ এ টিলা__তাহার পিছনেই অদৃষ্ঠ হইয়া গেল-__ 

কর্মজীবন জারও ছুরে, আরও দুরে গৃহের শান্তি আরও 

নিকটে আপিয়! পড়িতেছে ; বৈকালের এই নিরর্থক জীবনই 

সন্ধ্যান্থুখে যেন একটু অর্থবান হইয়া! ওঠে । 

বেশ ঠাগা পড়িয়া আসিলে, টুঙু কাঞ্চনতলাটিতে গিয়া 
বসে। সমস্ত ধিনরাতের মধ্যে এই সময়টুকুর দিকে যেন 
'সতৃষণ নয়নে থাকে চাহিয়া । পশ্চিমে খগুমেঘের মধ্যে বিচি 

বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে হুর্থ অন্ত যায়, দুরে শুশুনিয়! পাঙ্থাড়ের উপর 

ধুব হালকা একটা গোলাপী আতা কীপিতে থাকে । বভিটায় 
ঘরে-ফেরা আর গৃহস্থালীর একটা অন্পষ্$ চাকল্য উঠে। 
বালিয়াড়ির পথে লোকের চলাচল জার একটু যায় বাড়িয়া, 

গতি আর একটু হইয়া! পড়ে অন্ত ।"..এদিকে একটি মি হাওয়! 
উঠে, তার নরম দৌলনিতে এক-জবটা কাঞ্চনের ফুল টুপ 
টুপ করিয়া পড়ে বরিয়া। 

জীবনের যেটুকু পায় তাহা পূর্ণও নয়, স্প্ও নয়-_-দুর়ে 
দুরে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া একটু আধটু আভাস দিয়! য়ায় মাত্র ; 

কিন্ত লাগে বড় চমৎকার $ এই বিরাটত্বের মধ্যে বপয় জীবনে 

যেটুক্ধ পায় তাহার একটা! পুর্ণ, বিরাট রূপ দেখিতে ইচ্ছা! 
করে। থাকিয়! থাকিয়া নিতাত্ত অহেতুক ভাবেই মনটা জানঙ্গের 
আবেগে ছল-ছল করিয়া উঠে _টুদু বারবারই মনে মনে 

প্রার্থনা জানায়--হে দেব, যশ নয়, প্রতিপভি প্রতিষ্ঠ!' নয়, 
কোন অস্বত-লোকেক পাথেয়ও আমি চাই না; আমায় শুধু 
চারি দিকের এই জীবনকে পূর্ণতর করে তুলতে দাও আমার 
জীবনের সার্কতাই ছোক এঁটুক্-.-ওর অতীত আর কি 
চাইবারই বা আছে দেখি না ত... 

সন্ধ্যা একটু গাঢ় হইয়া আসিলেই এই সংসার আবার 
অন্য রূপ ধরে, ভয় হয় ম্যানেজারের লোক আসিয়! বাড়ি 

দখল করিল না ত?..*ধবীরে ধীরে সব দরজার নিজেদের কুলুপ 
'াঁটিয়। তাহাকে নিতাস্তই নিঃসাড়ে বেদখল করিয়া গেল 
ন!ত? রঃ 

একটি দীর্ঘনিংশ্বাস মোচন করিয়! টুল ধীরে ধীরে নামিয়! 
আসে। 

১৮ 

আট দিনের দিন মাষ্টারমশাইয়ের নিকট হইতে একটি 
খাম পাওয়া গেল। ভিতরে সেক্ছেটারির নামে আর 
একখানি দরখাস্ত, আরও দশ দিনের ছুটির জম্য। টুলুকে 
লেখা চিঠি বলিতে কিছু নাই, একটি ছোট্ট কাগঞ্জে, সেক্রেটারির 
কাছে নিজে ব| বনমালীকে দিয়! দরখাওটী। পৌছাইয়! দিবার 
কথা; তাহার পরেহ আশীর্বাদ। আগের চিঠির মতই 
ঠিকানার নামপন্ধ নাই । খামের উপর বর্ধমান পোষ আপিসের 
ছাপ। 

চিঠি ন| পাওয়ায় মলট। খারাপ ছিল, পাইয়া! কিন্ত আরও 
খারাপ হুইয়! গেল, বিশেষ করিয়া কোন ঠিকান!*না থাকার 

জন্য । প্রথমটা মনে হুইল মাষ্ঠারমশাইয়ের এটা অবিশ্বাস; 
না] অবিশ্বাস হয়, অবহেলা ।-*-মনকে বুঝাইল- তুলও হইতে 

পারে, কিনব! দরকার মনে করেন নাই । এতেও কিন্তু যে 
অনাস্ীয়তার ভাবটা কুটিয়া রিল তাছ। গীড়াই দিল মনকে, 
একট! অভিমান লাগিয়া রহিল । 

চিঠিতে আর একটা জিনিস যাহ! দাড় করাইল তাহ! 
অধৈর্য । যে সপ্তাহটা কাটিয়াছে সেটাও বেশ শান্তিতে কাটে 
নাই, তবে একট! আশ! ছিল-- একটা সপ্তাহ--কোন রকমে 
কাটিয়া যাইবে, তাহার পর মাষ্টারমশাই ত আসিয়াই ঘাইতে- 

ছেন। আরও দশ দিনের ছুটির কথায় ছাপ ধরিয়া গেল, 
মনে হইল সে যেন একটা জায়গায় বন্দী হইয়| গেছে। বন্দী 



& ও্রবান। 

একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।-..টুলু মুখটা ফিরাইয়। 
কিভাবিতে লাগিল--অত্যান্ত জনামনস্ক হইয়া গেছে_-বভটুর 

মনের প্রতিক বিযোহ, হু মিয়া হইয়া উঠিল,__না, শট 
দিনের কথা দুরে থাক, সে আন একটা দিনও এ ভাবে 
কাটাতে পারিবে না। আজ বাহির হইবেই। বাড়ি 

বেদখল হয়, আসিয়া উৎপাত লাগাইবে, একাই হোক, পাচ 

জনকে জড়ো করয়াই হোক? তাহার পরিণাম যাহা! হয় 

হোক নাকেশ। এরকম নিশ্চেষ্ট ীবন আর এক দিনও সে 

সহ করিক্রুত পারিবে ন1। 
চিঠিট। পাইল বেল! প্রায় বারোটার সময় । তখনই একটা 

রসিদ লিখিয়া! বনমালীকে ম্যানেজারের বাসায় পাঠাইয়া দিল ; 

বলিল রশিদট] ঘেন ঘ্তখত করাইয়া ফিরাইয়! আনে । 

বনমালী ফিরিল প্রার চারিটার সময়, বলিল---“রসিদটি 
_ধিলেক নাই ।” 

“তুই তা হুলে-'*” বলিয়! টুলু চুপ করিয়া গেল । দাস 
করিতে যাইতেছিল বনমালী তাহা হইলে চিঠিট! দি কেন 
প্রশ্নটা নিরর্থক জানিয়া আর শেষ করিল ন|। রাগে কান ছুইটা! 
পর্যন্ত উত্তপ্ত হইয়! উঠিল, মনে হইতেছে যে বনমালীর মারফত 

এই অপমানট! পৌঁছিল তাহার কাছে; তাহাকে দিয়াই সুদে 
আমলে নেটা ফেরত দেয়।-টা্টকৃটাট্কিই। কি উপায়ে, 

ভাখিতে গিয়| এখনই যে সঙ্কপ্লটা মনে মণে আটিতেছিল তাহার 

কথ! মনে পড়! গেল, বনমালীর দিকে গণ্ডীরভ।বে চাহিয়া 

একটু আগলাতে পারবি ?” 
বনমালী ব'লল-_“তা বাও শা! ক্যানে, জামিও ত তাই 

বুলছিলাম,জোয়ান মরদ হয়ে বাখধুট নতুন বৌয়ের মুতোন 
ঘরে বসে থাকে ক্যানে গো ?-""তুমি যাও, বাড়ি কু'খায় 
যাবে?" 

চূলুর একটু হাসিও পাইল, হঃখও হইল-.-তাহার সথ্চ্ছে 

চমৎকার ধারণাটি দাড়াইয়াছে ত বনমালাধ মনে | ঝলিপ-_ 
“বাড়ি আর কে উঠিয়ে নিষে যাবে ? তা নয়, তবে ধিনিসপঞ্জ 
সব ফেলে ছড়িয়ে হঠাৎ চলে গেছেশ মাইরমশ|হ, লক্ষ্য রাখতে 

হবে ত?”, 
“তা তুমি যাও, তেনার দ্'নসে কে হাতটি পেস অমি 

দিখবৌ বটে--সে আমি পিখবৌ, তুম যাও, মাইারমশাইয়ের 

জিনিসে কে হাতটি দিবেক গো? বনমালী বোষ্ঠোম জিন্দা 

থাকতে...তুমি যাও ক্যানে--..কোন্ সঞ্ুদ্ধিটি ঘাত ধেয় আমি 
দিখবে। না? ই 1--বনমালী মরে গেইছে গো ?” 

টুলু একটু আশ্চর্য হইয়া! চাহিয়া রহিল । বনমালী। কলীতিমত 
চটিয়াই উঠিয়াছে, চাটালে! ধুক জান্ন ছিনে মাঝ! লইয়! 

গোখরোপাপের ফণার মত তাহার ঈষৎ বর শরীরট। অনেকটা! 
সোজা হইয়। ভউঠিয়াছে, রুখটা! রাঙা, চোখে বিছ্যাং ফণা যেন 
ছোবল মারিতে উদ্যত হৃইয়াছে।'*"বড় আশ্চর্য বোধ হইল 

টূলুর, কোথায় চোর, কোথায় যাষ্টারমশাইয়ের শত্রু তাহার 
ঠিক নাই, শুধু উপ্লেথেই এই রকম নির্বীহ্গোছের লোকট! 

১ 

চলিয়া গেছে তাহার মনট|। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ 
একটা অনৃশ্য রত্র কুড়াইয়! পাইয়াছে যেন, সেটাকে ঘিরিয়া 
তাহার কঞ্সন। হইয়] উঠিয়াছে সচেতন । সেই কপ্পন। বাস্তবে 

কি রকম দাড়াইবে পরীক্ষ! করিয়া দেখিবার গণ)ই টুলু মুখট। 
ঘুরাইয়া বলিল-_ “মাষ/রমশাইকে তুমি কি রকম ভক্তি কর 
আমার অঙ্জান! নেই খনমালী, কিন্ত তুমি ত একা, ধর উপর 

খাঁনর কোন লোক বা! কয়েকজশ লোক এসে হঠাৎ বাড়িটার 
ওপর চড়াই করলে-**” 

বনমাপী অতিরিক্ত বিশ্ময়ে টুলুপ মুখের পানে চাহিয়া 

রহিল একটু, যেন খাকশক্ষর্তির মত অবস্থা হইলে বলিল. 
“ভুমি কি বুলু বাবুমশন্ন? খনির লেক মাষ্টারমশাভয়ের 
বাসায় চঢ়|ইটি করবেক 1] উতো ধেবতহাটি আছে গো, 

খনির কোন্ সুনুপ্ধি টর উবগার? না পাতছে? বিদ্দা নেক 
বৌয়ের বেমারিত্তে মাষ্টারমশাকি গাগদর-দাবাইতের পাহ- 
পাইটি খরচ দ্িপেক নাই? হুপ্রভের ছাওয়াও যখন মপবার 

পারা, উ মাষ্টারমশাহইী আপনংশি যেয়ে বাচালেক পাই ? 

লপ্মণ পাঞ্জার ধস থলে গেলোক, পিটি ন! হয় কোম্পানী আবার 

তুলে দ্িলেক, জিনিষ-পর্োর কে ট্যাঞ্চা ধিয়ে কিনে জিলেক, 
গো? 

টূলগু নিশ্চল হহয় গুনিয্কা যাইতে লাগিল, বনমালী লহ্বা 
একটা ফিরিত্তি আওড়াইয়। বঙিপ--“হ, মা্।রমশাইয়ের বাড়ি 
চাই করখেক | উ ঢাক বাজায় দিলেক নাই তে কি? 

জামি ই হাতে করে দিয়া এসেছি বটে, আমি গানি না? 

' আর উজানে পা? উ পো, যিটি উপরে ধসে খসে ভালে 

মন্গ সবটি খাতায় গরম করছে-” 

কতকটা রাগের ওপরেই এই পর্যপ্ত বলিয়া ধনমালী একটু 

ঠাণ্ডা হইল; তাঙ্ছার পর টুলুকে আশ্বাস দিয়া বণিপ- “শা 
গো, আপনি যাও কানে কুখ্খ! যাবে, উ দেবতাটি আছে, সাগা 

খনি উকে দেবতাটি যনে করে, উর বাড়িতে কে চুকবেক গো ? 

টুলু আধার একটু কি ভাবিল, তাহার পর বাঁলিশ---“তা শা 
হয় বুঝলাম, কিন্ত ধর্ু উনি বাড়ি নেই, শত্রুতা করে 
কেউ লোক লাগিয়ে দিলে _-খনির লোক ন৷ ছোক্, অত 

লোকদেক়ই । | 

বনমার্লী আবার বিশ্মিতাবে একটু চাহিয়া প্লহিল, তাহার 
পর খলিশ_-“হ | উনি শত্রু কে বটে গো? উনির শত্রুকে 

খে ?” 

“শত্রু সবারই হয় বনমালী, মাঞষ মাত্রেরই শক্র আছে 1” 

“মাহষের থাকবেক নাই কেন গো? মানুষের আছে, 
কিন্ত উ তো! দেবতা বটে ।” 

একটা মন্ত ঘড় সুযোগ আপন। হইতে হাতে আসিম়া 
পঞ্ধিয়াছে, টুলু ফোন রকমে পকেপ্রকায়ে ম্যাশেজাযেনর 



কাণ্তিক 

কথাটা অ।নিয়া ফেলিয়। ভাবগতিকট| একটু বুঝিয়া লইতে 
চার । ধলিল--“কণ্ত দেখতারও তে। শত্রু জাছে বনমালী ।” 

“দেবতার শত্রু কে গো? তুমি কি কথাটি বুলছ?” 

“কেন, দত্যিরা, রাক্ষ সের]; রামচজের শঙ্র রাক্ষসদের 

রাজ! রাবণ ছিল ন!?” 
“হু ছিল, থাকবেক নাই কানে? তাহ্থায় রাক্ষোস 

কু! মিলবে বটে ?" 

অনেকট| কাঞ্াকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, টুলু একটু চুপ 
করিল, জার কতট1 অগসয় হওয়া চলে যেন ঠিক করিতে 

পান্সিতেছে না, তাঙার পর বলিল, “রাবণের ভাই অহি 
পাবণেয় নাম গুনেছ ধনমালী ।” 

“হ, পাতালের রাজা জহি রাবণ; নাম শুনবোক 

নাই ? কত যাত্রা! দিখলাম খটে, ই গঞ্জডিছিতেই কত যাত্রা 
দখলাম।” | 

খুব পা টিপিয়া টিপিয়! অগ্রসর হইতে হইতেছে, টুলু আবার 
একটু থামিল, তাহার পর বলিল._-“এখানে যেমন যাআ! 
দেখেছিলে তেমনি পা!লও তো! রয়েছে ।” 

বনমালী মুখ তুলিয়া চাহিতে বলিল --“কেন তোমাদের 
খনি; পাতাল তো আর গাছে কলে না।” 

বনমার্লী একটু ভাবিয়! যেন মিলাইয়! লইয়া চোখ হুইটা 
স্ুরাইয়। ঘুরাইয়। বগিল-_“হ, খনিটি পাঙ্ডাল বটে; খমিটি 
পাকাল বটে--তা রাজা কু! গো ?” 

প্রশ্নটা! করিপ্নাই বনমালীর চোখ ইটা বিক্ষাপিত হইয়া 

উঠিল, মৃখট] উদ্ভব হয়! উঠিল, ওর মতো ছববল ম'স্ত্ষেও এক 
এক সমদ্ব হঠাৎ বুণ্ধর স্কুরপও হয় ; মাথ।ট। ছুলাইয়। ছলাহয়া 
একটু হাপিয়া বৃলল- হু বুঝছ, আপুনি মানেজাগ বাবুকে 

' যুলছ-স-ম্যানেঞ্জারবাধুটি রাজা হইছে অহি রাবণ ইইছে আমি 
বুঝ। ছ..." 

শেষটট। এই রকম আপনা হতেই হঠাৎ আসিয়া পরায় টু 
একটু থতমত খাইয়া গেল, সামলাইয়া লইবাগ চেষ্টা করিয়া! 
বলিল-__“না তাকি বলতে পারা? রাঙা না হয় হ'ল, ত! 

বলে অহি রাখখ কি বলতে পারি ?"... 
খনমালী কিন্তু শিজ্ষের তালেই চলিয়াছে, বলিল “তা 

বুলবেক মাই ক্যানে গো? আপুনি জানে! নাই তাই বুলবেক 

নাই, আমর জানি, খুলবোক নাই ক্যানে ? উ লোকটি মণ 

বটেক, কত খুন করেছে, কত সব্বনাশটি করেছে, অ।পুশি 

জানে! নাই তাই বুলবেক নাই, আমর! জানি বুলধেক নাই 
কানে গো? 

টুলু খানিকক্ষণ বলিগ্না যাইতে দিল, তাহার পর আসল 

কথাট। আমিনা! ফেলিল, বলিল -.এআমি অবনত বলছি না অহ্ছি 

রাধপ, তবে তোমাপ কথাই ধরে বলি.--বেশ, ম্যানেজারই যদি 

ফোন কারণে লোক পাঠিয়ে শত্রুতা করতে চায়, জত কথ! কি, 

এই আমিই মাষ্টারমশাইয়ের হুকুমে তার বাড়ি আগলাচ্ছি-_ 

নব-লক্সযাস ৪৩ 
হাট সে সপ্ন 

আমাকেই যদি ওর পছন্দ না হয় বাড়ি ছাড়। করতে চায় লোক 
পাঠিয়ে...” 

বনমালী আবার খুকে চাড়। দিয়া কতকটা সে।জা হ্ইয়। 
উঠিল, চোখ মুখ সেহ রকম উদ্্বল হুইয়] উঠিল, বলিল__“হ্, 
পঠাক ক্যানে লোক. বণমালী মরে গেইছে বটে | আজতক 
আমায় খনির লোক খনমালী খুড়ো বলে ডাকে, আমার 
ছেলে চরণকে সর্দার বলে মানে বটে] আপুনি অমন কথাটি 
বুলো নাই বাবুমশয়, আমার মাথ'াটি কাটী যায় বটে। মাষ্ঠার- 
মশাই আপুণিকে নুদ্ধ, জামার হথে রেখে গেল-_বুধলে 
বনমালী, ই ছোকরাটি আমার আপ্,ন জন.-.ছাওয়ালের পারা, 
তুমি দেখবেক ।**আ[পুনিকে বাড়িছাড়1 করে কুন স্ুনুদ্ধী আমি 
দিখবৌ'--হ দিখবে! আমি 1” 

৯৪ 

অনেকগুলা কথা নিতান্ত অগ্রত্যাশিতভাবেই জান! গেল, 
মা&ারমশাইয়ের চগিছের একটা গভীরতম রহণ্ত পর্যন্ত ) অব 
বেশি জাশ্চর্য হইল না টুধু। 

বাহির হুইয়! প্রথমে গেল কতণাপাড়ায় কাকার বাড়ি | দিন- 
চারেক হইল মেয়ের! হঠাৎ দেশে চলিয়া! গেছে । কাকার 
সঙ্গে দেখা হুইল, দোকানে বার হইবার জঙ্ড তৈয়ার হুইতে- 

ছিলেন। মুখটা বেশ ভার ভার। বলিলেন-_ _“চিন্নকালট! 
তবঘুরের মতন ঘুরে বেঙাবি--কফেন বাড়িতে থেকে সেবান্রত 
হয় না?” 

সেবাব্রত কথাটায় বেশ জোর দ্িলেন। 

টুধু মাথা নিচু করিয়] চুপ করিয়।ই রহিল । 
কাকা একটু থামিয়া বলিলেন--“ম্যাশেজার বাবুর কাছে 

সব শুনলাম । কিন্তু আমার এখানে যা কিছু এ খনির 
ভরসাতেই***" 

টূলুর মুখ দিয়ে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল_-“৩] হলে কি এ 
বাড়ি বন্ধ হল আমার ?” 

কাক। অদত্যতভাবেই চিৎকাণ করিয় উঠিলেন__“তার 
মানে তাই হল? খুধ তার্কিঞ হয়েছিস মাষ্টারের শাকরেদি 

করে ?---যাদের শিয়ে সব, তাদের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে 

হবে না? এই ছশেো মাইল দুরে ফত কাঠখড় পুড়িয়ে, 

লোকের কত সারধিসাধনা করে একটা আন্ডানা গাড় 

করিয়েছি, হাঘরেদের সঙ্গে হাঁধরে হতে গিয়ে সেটা ন& করতে 
হবে? দাদাকে লিখেছি, এইখানে এসে খাক, ওসব চ্ধবে 

ন1।” 

রাগের ঝোকেই যেন একটু তাড়াতাড়ি ধাহির হুইয়? 
গেলেন। 

ঠাকুর চাকর ছিল, ভাশরকম করিয়া কিছু জলযেগ 

তৈয়ার করাইয়া! পরিতৃপ্তভাবে আহার করিয়! টুলু বাহির 
হইয়া গেল। আজ মনট! বেশ প্রফুর্, ফোন কথা গায়ে 
মাথিতে ইচ্ছা করিতেছে ন|। 



(সি রহ» ারস্বারিক০ দিস ও রও লিসর সল শে শ্থ ্ত শ ি িইউত  প. * 

অনিরিিভাবে খানিকটা ঘুরিয়া চা “বাজারে শুধু 

কাকার দোকানের দিকটা বাদ দিয়া । রোদ মন্দ কড়া নয় 
তখনও, কিন্তু কড়া কথার মতো রোদও আজ যেন কড়া 

ল/গিতেছে ন|, মনে হইতেছে এসব অবাস্তব, ঘাড়ে আসিয়া 
পড়িবেই, তবে গা পাতিয়া লইয়া আস্কার দিবার দরকার 
নাই ।"'.ভিতর থেকে জাগিতেছে কাব করার আনন্ধ-_-.না 

পাইয়াও যাহাতে এত আনন্দ সমস্ত মন আজ ঘেন তাহাই 
হাতড়াইয়া খু'জিতেছে। 

বাজার থেকে গেল বস্তির দ্কে। প্রথমটা মনে হইল 
ভিতরে প্রবেশ করিবে না, তাহার পর কি ভাবিয়। প্রবেশ 
করিয়াই ফেলিল। প্রবেশ করিয়্াই সেদিনকার আসা আর 
আজকের আসার মধ্যে বেশ একটা প্রতেদ উপলব্ধি করিল। 

আজ অনেকের দৃষ্টিতে কৌতৃহুলের সঙ্গে একটা সম্্রমের ভাব 
রক্য়াছে | সেদিনে খনির মধ্যে হীরক সম্পর্কিত ব্যাপারে 
অনেকগুলি লোক সমবেত হইয়াছিল, টুলুফে দেখিয়াছিল, টুলু 
বুঝিল এ তাহারই জের। কয়েকজনই বর্ষীয়ান তাহাকে 
বেশ বু'কিয়া! প্রণাষ করিল, এক জ্রদ বারান্দা হইতে একটু 
নামিয় স্ব হান সহকারে প্রশ্ন করিল, “কোথায় আগমন 

হলেন কতণার ?” 
টূলু বলিল-_“এই একটু বাঝার থেকে ফিরছি--.তাবলাম 

এ দিক হুয়েই ঘাই না হয়!” 
একেবারে অকারণে এই রৌর্রে এতটা পথ ুরিয়! যাওয়া 

নিজের কাছেই কেমন বোধ ছওয়ায় কতকট! যেন 'জ্ঞাতসারেই 
ভুড়িয় দিল-_“সেই থোকাটি কেমন আছে ?” 

লোকটি অত্যন্ত ধুশী হইয়] উঠিল, আরও আগাহয়া আসিয়! 
বলিল- দিবেন তারে? তাই বলি, কত খামোক1 এমন 

রোদে বস্তিতে আলেন ক্যানে-""” 

এতটা! ভাবিয়! বলে নাই, টুলুর মুখটা একেবারে শুকাইয়া 
গেল,_-মনে পড়িল ছেলে লইয়া চম্পার সেই উঠ্র সৃতি মেয়েটির 
সুখ খামচানো।,- আসিয়া আলুথালু বেশে নালিশ করিতেছে-_ 
“দেখো, ছাওয়াল কেড়ে নিলেক ] আমার জাল্মা ছিড়'যা 

দিলেক 1.*.আমার চুল ছি'়্যা দিলেক |.."উই চম্পা 
চরণদাসের বিটি 1. 

আমত] আমত! করিয়া লোকর্টীকে বলিল--“ন|, ইয়ে-_ 
দেখবার তত দরকার নেই.'.তোমার গিয়ে আছে কেমন 
ছেলেটি 2...” 

লোকটি বুঝিল, একটু ভয়-ভাঙানে| গোছের হাসির সঙ্গে 
বলিল-_“না, জাপুনি আনুন আজ্ঞে-_-চরণদাসের বিটি পাগলি 
আছেঁ-_সিদিনটি খেয়ালের মাথায় অমোনটি করেছিল- কিছু 
বুলবেক নাই."*আপুনি আকন আজ্ে-_দিখবেন বৈকি.".” 
বস্তিতে এখনও সবাই কাজ থেকে ফেরে নাই, তবু মেয়ে 

পুরুষে ছেলেয় বুড়োর অনেকগুলি লোক জমা হইল । এক জন 
স্ীলোক বলিল--”জার উতো পেক্সাদের বৌকেই আবার 
শিলা” মালেক গে] 1” 

প্রবাণী 
তত ৩ পিস বসির ভিসন ভিন এসি পি পপ চা * » শি, পরি রন (জা 
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লোকটি রলিদ- 8 তে উ পাগলী আছেঁ। 
আপুনি ধিধুম__অতো! দয়াটি করলেন-_দিখবেন নাই ?” 

আর একটি মেয়ে সাহস দিবার ভর্িতে বলিল- “জার 

চম্পা এখন কোখায় গে! ?--সে তে! খনিতে বটে ।” 

সবাই অথ্সর হুইল । পিছনে চাপ! গলায় আলোচনা 

হইতেছে--_“হ, ই বাবুই তে! ট্যাকা দিলেক, বুললে আরও 
দিবে! তু পুষ ক্যানে-*.” 

“ইরা দেবতা জাছে গো, মাছুষটি লয়'**” 

“তা হবেক নাই ?- মাষ্টারমশাইর আপন জন যে-”' 
স্কুলটিতেই থাক। করে.” 

কয়েকটা বাসার বারান্দা থেকে ছেলেমেয়ের! অস্তভাবে 

ঘরে চুকিয়! গিয়া মায়েদের ডাকিয়া! আনিল, কেহ চেনে, কেহ 

চেনে না, কেহ শুধু কৌতৃহল লইয়1, কেহ কৌতুছলের সঙ্গে 

একটি শ্রদ্ধার স্মিত হান্তের সঙ্গে আসিয়া বারান্দার ধু'টী ধরিয়া 
দাড়াইল, কেহ নামিয়া আসিয়া! সঙ্গ লইল | চাপা প্রশ্ন হইতেছে 

_-কে বটে গে! ? কি হইছে?” চাপ! উত্তর হইতেছে। 

সক্কোচ বোধ হইতেছে, তবু বড় ভাল লাগিতেছে টুলগুর ; 
সবাই গরীব, বেঙ্গীর ভাগই জ্কাকড়া-পর1, অপরিচ্ছন্ন ; তবে 

সবার মধ্যে থেকে একটি অনাবিল শ্রদ্ধা 'শা প্রীতির ধার! 

তাহার উপর উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে-_ কথায়, চাছনিতে, 
হাসিতে এমন কি সঙ্গে থাকার আগ্রহের মধ্যেও । 

ছিয়াত্তর নপ্বরের সামনে আসিয়া পড়িল। 

“কতা গো বৌ-_ছাওয়ালটিকে বের কর্..*চম্পার ছাওয়ালটিকে 
বের কর্'.'হীপ্াটিকে বের কর'**” বলিতে বলিতে কয়েকজন 
মেয়ে বারান্দায় উঠিয়া! পড়িল, কয়েকজন তিতরে স্ুকিয়া 
গেল। একটু পরেই পেল্লাদের বউ একটি ফুলকাটা! পরিষ্কার 
কথায় যোড়া, রাঙা সালুর জামা পরানো চোখে কাজলটানা 
শিশুকে কোলে করিয়া সামনে আপিয়] স্বছু হাসিয়া! লক্গিত- 
তাবে ্বাড়াইল । এক জন বর্ষীয়ান বলিল--“ঈস্ রে | চম্পার 
দশ দিনের পোলার ভাবে্যো--ন'টি দিখো 1''.অ রে!” 

সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া! উঠিল । 

একটী অস্তুত বরপের- নিতান্তই নৃতন ধরণের অনুভূতিতে 
টূলুর মনট! পূর্ণ হইয়া! উঠিতেছে-__এই শিশুটিকেই না সে 
সেদিন কয়লার ধুলি থেকে নিজের করিয়! তুলিয়া] লইয়াছিল? 

--তারপর চম্পা লইল কাড়িয়1।...সমত্ত ঘটনাটা! কেমন যেন 

রহস্তময় বলিয়া মনে হইতেছে । সেদিন যাহা করিয়াছিল 
এত কিছু ভাবিয়া করে নাই, খনির সেই আবহাওয়ার মধ্যে 
অত বড় একটা ট্্যাজেভিতে অভিভূত হইয়া নিতান্ত দয়াপরবশ 

হুইয়! তুলিয়! লইয়াছিল ছেলেটি | আজ একেবারে অন্গর়কম, 

মনের ভাবটা গোলমালের মধ্যে গুছাইয়! বুঝিতে পারিতেছে না, 
তবে মনে হুইতেছে-_সেদিনের দয়া আজ কি ফরিয়! মমতায় 

পর্ধিপত হুইয়| গেছে-_কেউ নয় অথচ মনে হইতেছে জামারই, 
তো- আমারই তো আমিই তো! ভুলিয়া লইয়াছিলাম-.. 

২০ তল শপ রি শপ) ডে বা সি তা শনি পি জর জজ 



কান্তিক 
০ এএনরহা, এর রিজপ্জস এ ও রি 

আর, চমৎকার ছেলেটিও, যেন টানিতেছে ; অন্তমনক্ক 
'ভাবেই টূলু ছই পা আগাইয়া যাইতে মেয়েটিও ভুল বুবিয়! 
ভুল করিয়। বশিল, বারাম্দা থেকে নামিয়া পড়িয়া ছেলেটিকে 

সামনে বাড়াইয়! ধরিল। টুলু একটু ঘেন অপ্রতিত হইয় ক্ষণ- 
মাত্রের জন্ভ একট! দ্বিধায় পড়িয়া গেল, তাহার পরই হাতটা 
বাড়াইয়া একটু হাসিয়া বলিল-_-“দেবে 1-_-তা দাও।-*"কি 
চমৎকার হয়েছে ছেলেটি | নুন্দপ্র চুলের.” শেষের কথাটি 

বলিতে বলিতে সলার দিকে ঘুরিয়া চাহিতেই আরও অপ্রতিত 

হুইয়! চুপ করিয়া গেল £ সমস্ত দলটি__ছেলে বুড়ো সবাই, 
একেবারে নিশ্চ,প হুইয়া গেছে.-.আর মুখে বিস্ময়, প্রশংসা 
আর আনন্দের কি যে একটা অপ্ধপ মিশ্রণ যেন সবাই 

সম্পূর্ণই অগ্রতাশিত, কল্পনার অতীত কোন দৈব লীলা প্রতাক্ষ 
করিতেছে,। 

একটুপ্ন মধ ফিম্ফিসানি আর চাপা মন্তব্য আরম্ভ হুইয়া 

গেল. --ধেবপ্রাই তো '্সাঞ্ছে গো উনিদের কাছে ছোট বড়োটি 

আঙ্ে নাকি ?.**হ, তুর] কি বুলিস গে। 1*-*চম্পা কেড়ে 

নিলেক, ন1 তে] উ তে রাঙ্জাটি হোত বটে-*-আর, পোলা--- 
তারা তে! দেবতা গো, দেবতার কোলটি পালেক নাই"**” 

টুলু এমন একটা সক্ষোচের মধ্য পড়িয়া গেছে, কি যে 
করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় আর একটি 

শিশু-কঠে কার রব উঠিল । প্রহ্লাদের ছেলেটি বাধ হয় 
ঘুম।ইতেছিল, জাগিয়! উঠযা! মাকে কাছে না পাইয়! চীংকার 

জুড়িয়! দিয়াছে । | 
টূলু যেন বীচিল, ছেলেটিকে বাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল-_ 

“ওটি বুঝি তোমার ছেলে ?” 
মেয়েটি হাত বাড়াইয়া লইতে লইতে মুখটা একটু নিচু 

করিয়া হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। 
ছেলেটিকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সে সক্ষোচের ভাব 

কাটিয়া গেছে ; একটু হাসিয়! বেশ সহ্জভাবেই বলিল--“তা 
নিয়ে এসে, ওটিকেও একবার দেখি ।” 

দলটা আবার নিশ্চুপ হইয়া গেল।"*"দেবতার লীলার 
কি শেষ নাই? 

মেয়েটি কিছু না বলিয়া একতাবেই গ্াড়াইয়া রহিল, শুধু 

হাসিটি যেন একটু প্লান, সেই বর্ষীয়ান লোকটি বলিল- “নিয়ে 
আয় না গো বাবুমশয় বুলছে'**” 

মেয়েটি নডিল না, বলিল-__“হ, আমার পোলা উনি কি 

দিখবেন 1-_-উ দিতিনের পোলার পারা নাকি ?-_গরীবটি-_ 
কালোটি--জাম! নেই শরীলে'**" 

টুলু হাসিয়া বলিল-_“ত1 হোক, নিয়ে এসো, না দেখে 
নড়ব না! আমি ।” | 

একটা চাঞল্য পড়িয়! গেল। মেয়েদেরও কয়েকজন তাগাদ! 
“দিল-_”আয় ন| নিয়1..আবার ঈ্গাড়ায়ে থাকে দেখে 1...” 

একটি মেয়ে মায়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ভিতরে 

নব-সঙ্সযাস 

চলিয়া গেল এবং ছেলেটিকে উঠাইয়া আনিল । মাস পাচ-ছয়ের 

ছেলেটি ! কালোই, কিন্তু স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে যেন ভরপুর হইয়া 
আছে। জামাটাম] গায়ে নাই, তবে কোমরে একটা রুপার 
গোর্ট বক ঝক করিতেছে ৷ বাহিরে জাসিয়া হঠাৎ এরকম 
তিড় দেখিয়া! টানা টানা ফোঁখে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অবোধ 
দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল । 

“দাও আমায় ।”---বলিয়! টূলু বেশ সহজেই ছেলেটিকে 
চাহিয়। লইল ; হীরকের মতে! একেবারে কাদার ভ্যালা নয়, 

একটু প্রাণের চাঞ্চল্য আছে, বেশ সহজেই টুলু একটু ঘুরাইয়। 

ফিরাইয়! আদর করিপ, প্রকৃতই শিশু-সঙ্গের আনন্দে বুকে 
বারছয়েক চাপিয়া ধরিল, তাহার পর ধোধ হয় মনের আবেগে 

এদের ভাষা নকল করিয়াই বলল--_“ইটি তে] নাড় -গোপালটি 

আছে বটে গো!” 

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবে অগ্ডরের আনন্দকে মুক্ত 

করিয়া দিবার এক নুযোগ পাইয়াই যেন সমণ্ড দলটা হাসিতে 
তাগিয়া পড়িল | কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে আনঙ্গের চোটে 

কুজ' হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ছুলিয়। ছুলিয়া বলিতে 

লাগিল--“আমাদের কথ”! বুলছেঁ গে! বাবুটি--*নাড়,-গো্ালটি 
আছে বটে. নাড়-গোগাপটি আছে বচে."টুলু যেন একে- 
বারেই মিশিয়! গেছে এদের সঙ্গে, সক্ষোচের আর এতটুকুও 
কোথাও নাহ, চারি দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল--“এত হ]সি 

কেন তোমাদের গো? নয় নাড়,গোপালের মতন? কেমন 

পোল গোঁশ হাত, গোল গোল পা...” 

মেয়েটি লঙ্ষিততাবে বারান্দার এক পাশটিতে গিয়া 
ধ্াড়াইয়াছিল, টুলু তাছার দিকে চাহিয়া বলিল--"তোমার 

ছেলের দিব্যি করে চূড়া বেঁধে দিও গো, ঠিক নাড় গোপালটির 
মতন দেখতে হবে |” ্ 

হাসির ঘেন পথ খু'জিতেছে সবাই-_জাবার হাসি ছল- 
ছলিয়া উঠিল।-*-চুড়া বেঁধে দিস.."খোকাটির চূড়া বেধে 
দিবে ।” 

টুলগু ছেলেটিকে কিরাইয়। পিয়া, তাহার পর পকেটে হাত 
দিয়। ভিতরেই ব্যাগের মুখে খুলিয়া ছইটা! টাক1 বাহির করিল, 

মেয়েটির দিকে বাড়াইয়া বলিল-_.“এই ধরো, তোমার 
ছেলেটিকে হীরার মতন একটা জাম! করে দিও...নাও, নেবে 
বৈকি...” 

মেয়েটি নড়িল না, একবার দেখিয়া! লইয়া লক্ষিততাবে 

মুখটি গু'জিয়] দাড়াইয়াই রহিল । যেমেয়েটি শিগুটকে লইয়া 

ছিল সে শিশুর হাতটা! বাড়াইয়া ধরিল, বলিল-_“লিবেক, 
লিবেক নাই ক্যানে গো ? আপুনি দাও কানে, জামা করায়ে' 
দিবেক |” 

টাক পাইয়া শিশুটি মুখে পুরিতেই এক জন বলিয়া উঠিল 
“হই, জামা পেন্টের যধ্যে টচুকলোক |” 

আবার একটী। হাসির লহর উঠিল । 



প্রবাসা 
শুন ও সন সি হত গা উত পাসরশি জ ন পি হন শী 

টুন আবার পকেটে হাত দিয়েছে, সমস্ত অন্তরা! 
চাহিতেছে হীরফের হাতেও ছুটি টাক! দেয়, কিন্ত কোথা 
থেকে সেই সক্ষোচ আলিয়! ছুটিয়াছে জাখার, হাতটা কোন 

মতেই যেন বাহির করিতে. পারিতেছে না। একটি মেয়ে 

বলিল-__“আর হীরাটির কি দোষ হইছে গো?” _বলিয়াই 

হাপিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইল। . 

“হর! বাবুররও চাই? তা? এই নে।"..ওর বরং একটা 
গোট করে দিস, কেউ কা%য হিংসে করখে নী ত' ছলে ।” 

ছইট! টাকা বাহির করিয়া দিতে অপর একটি মেয়ে 

বলিয়া উঠিল-_“হ ট্যাকায় গোট হয় নাকি গে: ?" 
-শবলিয়াই হাপিয়া প্রথম মেয়েটর খাড়ে মুখ খা বিয়া দিল। 

হয় না যে টুলুর 01ট: জানা, তবে হুই শিশুর মধ্যে ইতর - 

বিশেষ কযিত রাজ হইল ন:। হাপিয়! বলিল-_-“$যা, আমি 

বেশ দিই আগ তোদের চম্পা এসে সেদিনকার মতন রসাতল 

কা্ড করুক_-“বড় মাঠুখটি হইছে । -ট্যান্কার গুমোর 

দেখাইছে 1” 

নিজেও হে-হে! কির হা£সয়| উঠিল, ওদের কফেহও বাদ 

গেল না।..-হাসির জাত নাই) হাপিতে হাপিতে সব যেন 

একাকার হইয়া! গেল। 

বন্ত থেকে এদিক দিয়' স্কুলে যাইবা পায়ে-হ্াট। পথ 

আছে ছুইট!, একট একটু সোজা, সেটা দিয়া চম্পা রোজ 
যার, আর একট! একটু ছুরয়া। বোধ হয় এত শী খাপায় 

ফিরিবার হচ্ছা ন! থাকায় টুলু ধিতীয় পথটাহ ধরিল। এই 
পথে বন্ঝ আর ছুলের মাঝামাঝি একট! প্রক1গ বট গাছ 

আছে, এই বিরল্পাদপ দেশে বড় 'বশিঞ্ দেখায়। তাহার 

তলাউতে আপিয়! টুপু একটা পাথরের উপর বিল । মনটা 
আজ পুণ হৃইয়! আছে _এ ধরণের পূর্ণতা টুল জীবনে আর 
কখনও অন্থভব করে নাই: এই পূর্ণতার পরি'ধির মধ্যে আজ 

লমন্ডকেই টানিয়া লইতে ইচ্ছ! ছুইতেছে--কোথাও কিছু 

একটুকেও বাধ না দিয়া | অতীত জীবশেক পিকে. চাহিয়! 
কেখলই মনে হইতেছে (কাহার সন্ধানে ধর ছাড়িয়া ইহ! 

ছিপান বাহির ) আজ বস্তির মাঝে মনে এনে এ বাধাহণন, 
জাতিহীন, পুণ মিলনের মধ্যে যার আনন্'ময় কপকে প্রত্যক্ষ 
করিলাম, আশমে আশ্রমে কি তাহার সঙ্ধানেই ব্থা অগেষণে 

ঘুরিয়া মন্দিয়াছি? এত সহজের অঙ্গ অত তপশ্ঠার কিহ বা 

প্রয়োজন? তিনি যখন এমনি করিয়া পথের ধুলা মাড়াইয়া 
চলিয়াছেন তখন কি ফল তোমার দৃষ্টিকে অনন আকাশ-লগ্ন 

করিয়া? 
জায়গাটি বড় গিগ্ধ। বস্তির আর এদিক ওঠকের যত 

কির গরু-বাস্ঠুর, ছাগল, ভেড়; এই কেশ্রু করিয়া সমস্ত দিন 
থাকে চরিতে, তাদেয় রক্ষী ছেলেমেয়ের! এর ছায়ায় করে 

খেল! । টুপুনিক্ষের আনন্দকে কেন্জ করিয়! অনেকক্ষণ রছিল 
বপিয়া। আর পব খেল! সাধারণ, একটি খেলায় দিকে বিশেষ 

শত ০ ও পরত পা জু তা ১ নটি শর ০০ শর জি 5 ৯ পি পাত সর জা এ পি শি সি পা প্র এ উস পক সি চর এসি পা 

১৩৫৩ 
মা 

করিয়া টুলুর নজর গেল, বড় নুতন ধরণের খেলা) যেমন নুতন, 
তেমনি মর্মম্পর্শী । 

কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা 

করিতেছে । বটগাছের ধারেই একটী! খোয়াই, দুতার মতো 
একটা জলের বারা আছে, কোথাও কোথাও তাহাই একটু 
মোটা হইয়া গিয়] খানিকটা করিয়া জল জমিয়াছে; এইটা 

হইয়াছে বরাকত গাং, এক দঞ্প যেন সেই গাঙে মেলায় সান 

করিতে যাইতেছে, আর পাচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে - যাহার 

একেবারেহ হ্াকড়'-পর! তাহার! হইয়াছে ভিখারী । সারি 

সা বসিয়াছে, যাত্রীদের কাছে বিনাইয়! বিনাইয়া ভিক্ষা 
পছিতেছে...ঘে যত খিনাইয়া বলিতে পারিতেছে তাহার যেন 
তত বাঞাহুরি --“এ বাবুমশয় গো, একটা পয়প৷ দি_-ন বটে, 

₹'দিন খেতে পাই নাই গে।'"'দাও মা, তুমার কোলে রাড: 

পোল! দ্িবেক ম! গঞ্গ---ছেটি পয়প। দাও বটে গে!_"” 
একট ছেলের মাথায়.নুন আইডিয়া! আসিয়াছে, হঠাং 

উঠিয়' পড়িল এবং কোমরের জাকড়াটুকু খুলিয়া ফেলয়। সামনে 

শিছাইয়। বসল, বাণ্তবের সঙ্গে কট মিল আনিয়! ফেলয়াছে 

সেই গর্বে সবার দিকে চাহিয়। বলিল _-“তুর! দেখ ১ কাগড়টি 
না থাকলে উর] দিবে বুখ।য় ?” 

তিনটি ছেলে, বাঁক ছেলে ছুইহ$ও বিবগ্ হইয়া সামনে 
কাপড় পাতিল। ছুটি মেয়ে একটু পর্গ্দও ভাবে হা"সয়' 

আরও খুটাইয়া-সুটাইয়া! বসল । আবার ভিক্ষা চাওয়: 

চলিল। একটি বেয়ে হঠ1ৎ উঠিয়: পঞ্জিল এখং পাশের ছেলেটির 
্লাকড়াটা খপ করিপা তুলিয়া লইয়া! থোয়াইয়ের দিকে ছুুটিল | 
ছেলেটি ওর তাই-__“[ধি) দ্রিদি পৌ 1” জিয়া কাদয়া 
উঠিল । 

মেয়েটি ফ্রাড়াইল শা--“তু বোস কা।নে, আমি সবাইকে 

হারায়ে দিব, তু দিখবি...” বলিতে খলিতে ছুটিয়া গেল। 

একটুগ মধ্যেই ভাকড়াট; ভিজাহয়। সবার বিশ্মিত ধৃ্টির সামনে 
সের্ট! গায়ে মাথায় জড়াহয়! বসিয়া! পড়িল এবং হুলিয়! ছুলিয়? 

কত্তরানি আর করিয়া দ্রিল। একটি যাঞীছেলে আহ্পাদে 

হাততালি দিয়া খলিয়] উঠিল__“ই---কু ঠিক তুর দিদিমার পার! 
হইছিস বটে 1” 

বড় কৌতুহল হইল টুলুর/ মেয়েটিকে ডাকিল। সে 
একটু ভ্যাবচাক' খাইয়া! গেলে ছেলেটি খলিল-_-“থ! না, কিছু 

বুলবেক নাঈ।” 
মেয়েটি একটু কুঠিত পদে আসিয়া দীক্ভাইতে প্রশ্ন করিল-_ 

“$ই কার মেয়ে ?” | 
মেয়েটি ঘাড় নিচু করিয়া দাড়াইয়া আড়চোখে এক বার 

সঙ্গীদের পানে চাহিল, ছেলেটি বলিল---“উ কাকুর মেয়ে লয় 
গ], উর দিদিমার লাতনি বটে ।” 

টুলু মেয়েটকেই প্রশ্ন করিল--“তোর বাপ মা নেই ?” 
মেছ়েটি এক বার ঘাড় নাড়িল, তাহার পর খলিল--.“ন! ।” 
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“দিঘি'ম! কি করে ?” 

“ভিক্ষে।” 

ছেলেটি ঝলিল-_“পিটি আপে খনিতে কাক্ধ করত; চোখ 

গেইছেঁ।” ্ 

টুধু মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল-_ 
“কোথায় ভিক্ষে করে ?” 

“বাঙজারে!” 

“থনির বাবুর! খেতে দেয় ন! ?--ম্যাণেজার বাখু?” 
মেয়েটি একটু অখোবগ।বে শুধু মুখ তুপিয়। চাহিল। 

ছেলেটি বলিল--"উ কার করে নাহ, খেতে দ্িবেক ক্যানে 

গো ?” 

টূধু আখার মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিপ-_- 
“উটি তোর ভাই ?” 
নস) 

“কোথায় থাকিস তোমা! ?" 

"কুখাও লয়।” 

“গায়ে ভিগ্ধে াকড়! গড়িয়েছিস কেন ।” 
“ধিপিমাটি জড়ায় বটে ।” 

“কেন ??? 

কা € 4 ৪৭ 

রি শ শি পিসি শ শ  উ হজ সপ সি পি আন জপ পি অং পাদ ওর অসি সি ও ৪ ওত রর স্তর উজ আস্ত | আসত জত (হি শপ সজ জুআজত এস 2 শপ হিপ জপ | তপ শ সপ শ সস্পত  শশ 

মেয়েটি চুপ করিম! রফিল, উত্তর দিল সেই ছেলেট, বলিল-_ 
“গাল রোদটি বটে যে গো, সিখানে পাছ নাই, ভিজ! 

কাপ্লোড়চি জড়ায়ে বসে থাকে 1*বুড়ি কতো চালাকটি বটে |” 
এত গাস্তীব ওর সহিতে পারে শা, শেষের কথায় সবাই 

খিল খিল করিয়া হাসিয়া! উঠিল । দলট| আসিয়া! জমিয়াঞিল-__ 

“চাল্লাকটি বটে 1-""খুড়ি চান্নাকটি বটে 1”-_বলিতে বপিতে 

সমস্ত দলটা যেন হাসিতে ছিগ্রভিন্র হয়! ছড়াইয়! পড়িল । 

টুলু স্তপ্তিত হৃইয়া বসিয়া! রহিল; চোখ ছইটি ছল ছল করিয়! 

উঠিয়াছে, যা! বোধ হয় বহু--বছ দিনই হয় নাই উহার । 

মেয়েটির পিঠে হাত দিয়! একটু কাছে টাশিয়া লইল, বলিল--.. 
“না, ওরকম করে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলিস নি-*"মা-লক্ী তা হলে 
ভিক্ষে দেন না।” 

শেষের কথাটায় নিজেই একটু যেন চমকিত হৃইল।-_- 

মাষ্টাপ্পমশাইয়ের মুখের এমন ঠাকুর-দেবতা তেঁসা ব্যঙ্ষটা তাঙার 
মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িল কি করিয়া | 

একটু অঙ্মনক্ক ভাবে বধিয়া রছিশ, হাতটি পিঠেই আছে; 
তাহার পর বলিল--“তোর দিদ্দিমাকে কাল সকালে মাষ্টার- 

মশাইয়ের বাসায় নিয়ে আসবি ।.--এ স্কুল দেখতে পাচ্ছিপ 

তো 1. তার পাশেই ওই বাসা।” ক্রমশঃ 

পারাবত 

আীবীরেক্্রকুমার গুপ্ত 

উদ্চে বায় শাখা পারাবত । 

শীপ শু্ত ভেঙে দিয়ে ডানায় ভাশার 
ভেসে চ'লে যায় £ 
খর্গগামী রথ । 

ডানার ঝাপট লেগে £ রথের চাকা তলে গক্ো- , 
খড়ো পথ। 

উড়ে যায়, উদ্ডে যায় শাদ। পাণ্রাখত । 

স্বর্গ সে কোথায়? | 

শুধুহ অসাম শুণ্তে ডান! ঝাপ টায় 

পারাবত ছুটি শাদা-শাদ। ; 

(খর্গ কি কোথাও আছে ? সে প্রশ্নের হয় না সমাধ। ) 

ত৭ বুঝ খবর্প থাকে শীশ-নীল তমখে-মেছে বাধ। | 

পারাবত উঠে ৮'লে গেছে, 

উড়ে-উড়ে স্বর্গাঁধড়ি পাপ কি হয়েছে? 

গ'ড়ো ক'রে দিয়েছে কি ধাধা পে তারা, 
শত-শত মেঘ-অঞ্ধকার ? 
তারপর খুবি আছে সঙ্গের দীমান! ! 
গণি না, উধাও শুধু পারাখত-ডানা ! 

পারাবত নয়-নম্ আমাদের মল, 
হদয়ের নীল শুষ্ডে করে বিচরণ । 



কামিনী রায় 
(১৮৬৪-১৯:৩) 

আব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

ক্ষিগড জাবনা 
কামিনী রায়ের জীবন্ষশায়। ১৩১৭ সালের জ্যেঠ-সংখ্য] 

“ভারতী” পঞ্িকায় “আলো! ও ছায়া-গচঞিএখ” নামে একটি 

দুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হস; ইছা! সপ্তবত, স্পা ক ?ণ- 

কুমারী দেবীর রচনা । ইহা হইতে কামিনী রায়ের **'কষণ্ 
জীবনী অংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । 

“১৮৬৪ গ্রষ্টান্ষের ১২হ অক্টোবর বাখরগঞ্ড জেলা অন্তর্গত 

বাসও! গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈস্-পরিবারে কামিনী দেবীর জন 

হয়। তাহার পিতা স্বনামথ্যাত গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেশ। 

কামিনী দেবীর পিতামৎ ও পিতামহী অতিশয় বর্শাপ্রাণ ও 
ভাবুক প্রক্কৃতির লোক ছিলেন । তাহাধ্ধের জীবনের প্রভাব 
তাহাদের পুত্রের ও কিয্বৎপরিমাণে পৌত্রীর জীবনে অন্রক্ধিত 

হইয়াছে ।".. 

“কামিনীর চারি বংসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ত হয়। 
মাতার নিকটেই তিনি বণপরিচয় ১ম ভাগ ও শিশুশিক্ষ। 
হয় ভাগ শেষ করেন। দেড় বংসন্ম ধরিয়া শিশুশিক্ষাখানি 
ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে বহখানি আঙ্োপাণ্ড তাহার 

মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাতা। যখন রঙ্ধণশালে ধশাবিতেন 
খা শ্বশুরের পর্িচধ্যায় বাত্ত থাকিতেন, কামিনী তখন 

মাটির দোয়াতে খবগৃহে ও খহণ্ডে নিন্মিত এক পোয়াত কালি 

ও এক তাড়া তালপাতা ও একটা খাকের কলম লইয়! 

লিখিতে বসিতেন । লেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাখুলি 

ুছাইয়া। একট। খন্ধনীর মধ্যে ভরিয়া তছুপরি কলম রাখিয়া 

ও কলমের উপর ললা্ট রাখিয়া নিম্নলিখিত কবিতা জাবৃণ্ডি 
কগিতে ল-.. 

“লাগ. লাগ. সরখতী মোর কে লাগ. 

যাবজ্জীবন তাবং থাক্ 
আমার ভাগ্যে গুরুর যশ 

দিনে ধিনে বিদ্যা বাড়িতে যাক |”. 
“খৎ ত্বং সরছ্খতী নির্ঘল বর্ণে 
দ্ধ বিভুষিত কুগুল করণে 
উদ্ধ্বল মুকুতা৷ গক্দমতিহারে 
দেবী সরস্বতী বর দেও আমারে 

বীপাপুস্তক রঞ্চিত হত্ডে 
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে |” 

শ্ুলে আসিবার কিছু দিন খুরেই জপায প্রাইমারী পরীক্ষা 
দিক তিনি ' প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন । পিতা 

ভাহাকে গণিত এমন নুঙ্গর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে 

সময়ে কেহই গণিতে তাছ্ছার সমকক্ষ ছিল না। তাহাদের 

গণিতের শিক্ষক বাধু শামাচরপ বনু ভাহাকে গণিতের পার- 

দপিতার জঙ্ভ লীলাবর্তী আখ্যা দিয়াছিলেন । ১৪ বংসর বয়সে 
মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন । এই সময় কামিনীর 
পিতা জলপাইগুড়ির মুন্পেফ। পিতা চিরকালই অধ্যয়নঈীল 
ছিলেন। এই কয়েক বংসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক 

গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শনশান্ত্রে কাহার বিশেষ 
চি থাকাতে এই সম্বস্বীয় অনেক পুম্তক তাহার পুম্তকাগারে 
ছিল। মাইনগ পরীক্ষা! দিয়! বাড়ীতে আসিয়া কামিনী সমস্ত 
সময়ই এই পুস্তকাগারে কাষ্টাইতেন । 

“বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতাপ্রবণ ও চা 
[ছলেন। 

“অষ্টম বর্ধ বয়ংক্রমকালে কামিশী প্রথম কবিতা লিখিতে 
আরম্ত কর্েশ। . পদ্য রচন। দশনে প্রীত হুহয়া ভাহার পিত! 

তাহাকে কতিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত 

উপহার দিলেন । তাহার যখন নয় বৎসর খয়স ৩খন তাহার 

পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগ| সবভিভিসনে মুন্দেফ হইয়া 

যাশ। সে সময়ে সে শ্বানে খাইতে হহলে কণকটা পথ গরুর 

গাড়ীতে ঘাইতে হইভ ; সপরিবা তথায় যাওয়া সুবিধাজনক 
নহে বলিয়া গ্রী ও কভাগণনে কেশববাবুক্ল ভারতাত্রমে পাখিয়। 

পিতা একাই বরশ্বস্থাণে গেলেন । হহার কিছু দিন পরে কামিনী 

| মিস এক্রয়েড-প্রতিষ্ঠিত | ছিশ্ঠুমছিলা বিদ্যালয়ে বোড়ার হুন। 

ছয় মাস কাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার 
কণ্বস্থান মাণিকগঞ্জে ফিএ্রিয়। আইসেন ৷ ইহার পরবর্তা গেড় 

বৎসর কাল পিতাই কণ্ঠাকে শিক্ষা! দিয়াছেন । প্রতি দিন 

সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল ন] হূয় অন্ত কোন বর্খ- 

গ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ কভার পাঠের জন্ত নির্দেশ করিয়! 

দিতেন  -110/717127 £.:1711/67167 116071717078 নামক 

পুস্তক হুইতেও প্রতি দিন একটি করিয়। কবিতা মুখস্থ করিতে 

দিতেন । যেখানে যাহ]! কিছু সুন্দর পড়িতেন, কর্ভতাকেও 

সেগুলি পড়াইতেন। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস ও ভুগোল 
সব বিষয়ই নিজেই পড়াইতেন । বার বৎসর বয়সের সময় 

জআাবার কামিনীকে বোদ্ধিভে পাঠান হইল । সুলে পাঠাইবার 
সময় পিতা ক্তাকে বলিয়া দিলেন যে সর্বদাই মনে রাখিবে 

যে, 411 119 10175 2) 1101381011৮ 

“ষোড়শ বর্ধে [ ১৮৮০ শষ্টাবে বেধুন দিন স্ুল হইতে | 

কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাঙ্গাল! ভাষাই ছিতীয় ভাষারূপে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার পর ছুই বস পড়িয়াই | ১৮৮৩ 
গ্রষ্ঠাবে বেখুন স্থল হইতে ] চা. &. পরীক্ষা দেন এবং [ ছিতীয় 



কান্ডতিক 
ও অক ি্ি 

বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া! ] সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় 

ফাদিনী র 8৯ 
নি সিএ, রটনা ওসি জপ 

__বিশেষ করিক্বা। নার্্রীকল্যাপ-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া" 

স্বাদ অধিকার করেন । আবার ছুই বংসর পরে [১৮৮৬ ছিলেন। 

পরষ্ঠান্ষে বেখুন ফিমেল দুল হইতে ] 13. /১. পরীক্ষায় উভীর্ঘ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ (১১ আশ্বিন ১৩৪০) তারিখে তিনি 

হন। এই পরীক্ষায় সংস্কত ভাষায় ধিতীয় কলা অনার পরলোকগমন করেন। স্তত্যুক'লে তাঙান্স বয়স ৬৯ বৎসর 

হইয়াছিল । 'পাইয়াছিলেন |. 
«১৮৮৬ সালে কামিনী বেখুন 

বিদ্যালয়ের শিক্ষরিজীর পদে 

নিযুক্ত হুইলেন। তাহার প্রনীত 
'আলে। ও ছায়া? ১৮৮৯ সালে 

বাহির হয়।...কোন সমাজের 

কোন দিঞকই কামিনীর ভাল 

করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা 

ঘটে নাই। সামাজিক জীবনের 

অভিজত] ভাঙার খড়ই কম। 

ডাহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরেজী 

ও সংগত সাহ্ত্যি-জগৎ হইতে 

লব্ব ও কপপনা-প্রন্থত । কাজেই 

তাহার কশিতাগ্ডলি পুরাতন 

ছাঁচে ঢাল! হইতে পারে শাই। 

৮১৮৯৪ সালে ই্টুটানী 
পিভিলিয়ান কেদধারনাথ ম্লায়েক 

সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। হনি 

বহুপূর্বব হইতেই কামিনীর গুণের 

পক্ষপাতী ছিলেন। “আলে। 

ও ছায়া” প্রকাশিত হইবার পর 

হংরাজীতে তাহার এক বিস্তৃত 

সমালোচনা প্রকাশ করেশ। 

বিবাহের পর কামিনীর কেখল 

একখানি পুস্তক *গুঞ্তন' বাহির 

হহয়াছে। কবিতা লেখ! ছাড়িয়! 

দিয়াছেন বলিয়া, তাহার কোন 

বন্ধু অন্ধযোগ করাতে, কামিনী 

ডাহার সম্ভানগুলিকে দেখাইয়! 

- বলিয়াছিলেন, “এইগুলিই আমার 

জীবন্ত কবিতা ।” শ্বামিসেবা, 

গৃহৃকর্থ ও সপ্তানপালমই তাহার 

নিকট পত্বী ও জননীর প্রধান 

ক্ষর্তব্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহাতেই তাহার সমুদয় 

জবসর ও শক্তি নিঘুক্ত রছিয়াছে।” 

কামিনী রায়ের সুখের সংসারে সহ্স! শোকের গভীর 

ছাঁয়। পড়িল । ১৯০৯্রীষ্টান্ষে তিনি স্বামীকে হারাইলেন। 

ইহার চারি বংসর পর়ে হার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোকেরও স্বতুয 

হ্য়। আঘাতের পর জাঘাতে তাহার হাদয় বিদীর্ণ হয়া 

পিয়াছে। কিন্তু এত শোক-হুঃখের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সেবা 

হইতে বিরত হন দাই। শেষ জীবনে তিনি জনহিতকর কাধ্যে 

কাব কামনী রায় 

সাহিত্য-সেব। 
কামিনী সেন আট বংসর বয়প হইতেই কবিতা লিখিতে 

আরম্ভ করেন। ঙাছার পহুখ” নামে সুপরিচিত কবিতাটি 

এম্ট্রাব্স পরীক্ষা দিবার ছয় মাস পুর্বেষে ১৮৮০ খ্ীষ্টান্জের জুন 

মাসে রচিত হয়। পর-বৎসর তাহার পিতা মেদিনীপুরে বদলি 

হন। এই সময়ে স্থানীয় লাপ্তাহিক পত্র “মেদিনী'তেই 

বোধ হয় তাহার বচন সর্ধপ্রথম প্রকাশিত হুয়। তিনি 

লিখিস্বাছেন $-- 



৫৩ 

.  *মেধিনী' নামে মেদিনীপুরে একখানি সাগ্তাহিক কাগজ 
ছিল। পিতা তাকার জঙ্গজ আমাকে কবিতা দিতে অনুরোধ 
করেন। তদন্থসারে প্প্রার্থনা” ও “উদাসিনী” শীধক ছইটি 

কবিতা] দিয়াছিলাম, ইছাদদের একটিও “আলো! ও ছায়ার স্থান 

পায় নাই ।'*'আলোচনা' নামক মাসিক পত্রিকায় এসপ্রমরী 
দেবীর লিখিত “কেন মাল! গাধি -কুমান্রীর চিন্ত1” শীর্ক 

কবিতা পড়িয়া! আসিয়! পর দিন “সপ্্রীবনী-মালা” লিখি। 
প্রসন্নময়ী প্রবীণা বিবাহিতা-_কুষারীর চিন্তা! লিখিলেন, আমি 

কুমারী হইয়া প্রবীণার মত তাহার উত্তর ধিলাম। এ আক 
তামাস| 1”* (বঙ্গের মহল]! কবি”, পু. ৮১) 

১৮৮৯ শ্রীষ্ঠাকে কামিনী সেনের “আলো! ও ছায়া” প্রকাশিত 
হয়। পুজ্তকে রচয়িত্রী-হিসাবে তাহার নাষ ছিল না । তিনি 
বলিয়াছেন, “প্রথম জীবনে, কেবল প্রতিকূল সমালে!চনা বা 
উপেক্ষার ভয়ে নছে, এক দারুণ লক্জাবশতঃহ আপনার নিভৃত 

চিন্তাগুলি অবগুঠন-মুক্ত করিয়া সকলের সম্মূধে উপস্থিত 
করিতে পারিতাম না। সেই লক্দা ও ভীপ্তা দুর করিবার 

জন আমার নাম, ধাম ও নান্সীত্য গোপন রাখিয়া, কোন 
পূজনীয় পিতৃবন্ধু কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহ]শফের 
নিকট “আলে! ও ছায়া'র পাঙুলিপি লইয়া! যান” ( “অস্বা' ঃ 
নিবেদন) | হ্মচন্দ্রেরলিখিত ভুমিকা! সহ পুস্তকখানি প্রকাশিত 

হয়। ভূমিকায় ছেমচন্ত্র লেখেন ৫... 
"এই কবিতাগ্ুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে 

স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ ষে পর়িতে 
পড়িতে হাদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলত বাঙ্গাল! ভাষায় 
এন্নপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি । 

কবিতাগুপণি আজকালের “ছাচে' ঢাল|।-"*বন্ততঃ 

কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সপ্ললতা, রুচির 
নিশ্খলতা, এবং সর্ব হাদয়গ্রাহিত গুণে জমি শিরতিশয় 
মোছিত হুইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রস্থকারকে শ্ননে 

মনে কতই সাধুবাদ প্রধান করিয়াছি । আর; বলিতেই বা. 
কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে 1” 

“আলো! ও ছায়া" এমন কোন কোন কবিতা আছে যাহা 

বিষয়-গৌরবে রবীন্রনাথের পূর্ধবগামী । কধি এফথানি পত্রে 
শ্ীয়ুক্ত যোগেজ্নাথ গুপ্তকে জানাইয়াছিলেন £-.- 

"আমার মনে হয় আমি কিছু অকাঁল-পক্ক ছিলাম। 

কতকগুলি বিষয় আমি রবীশ্রনাথের তি 
শর ওপার, নর স্তর উল 

ঞ ীহারিকা'-রচষিত্ীর ( (নানীর ) রচনাটি ১২৯২ 
সালের বৈশাখ-সংখ্যা (ইং ১৮৮৫) আলোচনা” প্রকাশিত 

হয়। উত্তরে কামিনী সেন পরবর্তী ভাদ্র-পতখ্য] “জালোচনা'য 
“জনৈক বঙ্গ মহিলা” এই নামে “কোন্ প্রাণে গাথ মাল! আর? 

(সপ্ত্যাবিনীর উক্তি)” লিখিয়াছিলেন $ ইহাই উনিনা 
মাষে 'আলে! ও ছারা" হুক্রিত হইয়াছে । 

১৩৫৩ 
গা ০ 

কিন্ত তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক হুন্দর করিয়া 
লিখিয়াছেন। যাহ! পীন্র বাড়ে, তাহা শীত্ই নষ্ট হয়, 
প্রক্কতির মধ্যে ইহা সর্বদাই দেখি। অশ্ব বাদি 
বনম্পতি ধীরে বাড়ে, যত দীর্ঘায়ু হয়, লাউ কুষড়া শশা 
অন্ত শাকাদি সেরকম হুয়না। ছুদিনেবাড়েছ দিন 

বাদে মরে। যে সব ছেলে [00%00901008 তাহাদের 

মধ্যে ফেহই বড় হুইয়! বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও 

একটা [01600)৫:0 ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্তি ঘবৃদ্ধি 

দেখ! গেল না। অবশ্ঠ সারাজীবন কতকগুলি প্রতিকৃর্ল 
ঘটনার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে । সাহিত্যের 
সাধন! ও অনুশীলনের ন্ুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও 

ছিল ।”-_“বঙ্ষের মহিল! কবি", পৃ. ৮৬-৮৪। 
“আলে! ও ছায়া অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থন! লাভ করিল; 

কবির নাম বেশী দ্রিশ গোপন রহিল না। কাব্যখ1শি সাহিত্য- 

ক্ষেত্রে তাহার আসন নির্দিষ্ঠ করিয়। দিয়াছিল। অতঃপর 

মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় “আলে। ও ছায়।'-রচয়িত্রীর রচনা মাঝে 
মাঝে আমাদের নজরে পড়ে। স্ুরেশচ্তঙ সমাঞ্পতির 

“সাহিত্য প্রকাশিত হইলে, উহার প্রথম বর্ধে (ইৎ ১৮৯০ ) 
কামিনী সেনের “যম্ুনা-কর্ানা” ও চতুর্থ বর্ষে (ইং ১৮৯৩) 
“ধষ্টছায়ের প্রতি ফ্রোণ" প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রেমে ক্রমে 
তাহা কয়েকখানি কাব্গগ্র্থ প্রকাশিত হইল । ১৯১৩ 

প্রষ্ঠাবে প্রকাশিত “মাপা ও নির্মালা' তাহাকে সাহ্তক্ষেতরে 

সুপ্রতিঠিত করিল; তিনি মহিলা-কবিদের শীধস্থাশীয়া বলিয়া 

পরিগণিত! হইলেন । 

শেষের দিন সমীপবর্তী হইতেছে দেখিয়া কবি তাহার 
প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বিক্ষিপ্ত রচনা্লি কোনক্ধপ নির্বাচন 

না-করিয়াই 'দীপ ও ধুপ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
ইহাতে তাঙ্ছার যশ ক্ষু্ন হইতে পারে--.কেহ কেহ এরপ 
অন্গযোগ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন £-.. 

“যে যাত্রার পর প্রত্যাবর্ডন নাই, তাহার জন্ত উন্মুখ 
কইয়া আছি? বাছাবাছির দিকে মন দিতে পারিতেছি 
না। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেষন বছ দিনের 

সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সখের জিনিষ 

প্রতিবাসীদেয় মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহাদের দামের 
কথ! ভাবে না, অন্ততঃ কিছু দিন কাজে আসিবে বা ভাল 

লাগিবে এই যনে করিয়াই থুলী হয়, আমার এই 

কবিতা গুলিও সেইভাবেই দিয়া! আমি ধুঙগী।” 

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই, 
বুঝি না জমেছে দত যত। 
কি যে তার দ্বামী, কি যে খেলো, 
কি যে শুধু কখ! এলোমেলো, 
কতটুকু প্রাণহীন কতট্কু বীচিবায় মতো | 

( “অনির্ধ্যাচন? ) 



কার্তিক 

সাহ্িত্যক্ষেত্রে সম্মান 
১৯২৯ ব্ষ্টাৰে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় “জগতারিদী নুবর্ণ- 

পদক" দ্বান করিয়া কাষিনী রায়কে সম্মানিত করেন। 
১৯৩২-৩৩ শ্রীঠাঝে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংও তাহাকে অভ্জতম 

সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করিয়া গুণগ্রাহছিতার পরিচয় 
দিয়াছেন । 

্রন্থাবলী 
কামিনী রায় যেসকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, 

সেগুলির একটি কালাহ্ুক্রমিক তালিকা দেওয়া হুইল । 

বন্ধনীমব্যে সন-তারিখমুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া 

হইয়াছে তাহা! বেঙ্গল লাইভ্রেনি-সঙ্কলিত যুভ্ররিত-তালিকা৷ 

হইতে গৃহীত । 
১। আলো! ও ছায়া (কাব্য) । ই ১৮৮৯ (১ নবেম্বর)। 

পৃ. ১৬৮। 

ইহার পরিশি্ ভাগে হুইটি খণওকাব্য- মহাঙ্থেতা ও 

পুণুরীক মুদ্রিত হইয়াছে । 

২। নিম্ণল্য (কাব্য )। ? 
প্. ৮০ । 

৩ | পৌরাণিকী (কাব্য )। ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)। 

পৃ. ৬০ | 

১৮৯৭ গ্রষ্াকের অক্টোবর-সংখ)। “ধামাবোধিনী পঞ্জিকা'য় 

সমালোচিত । 

৪) গুঞ্জন (শিল্তরাঞ্যের কবিত1 )। 
(১৫ মে ১৯০৫ )। পু. ৬৬| 

৫ | ধর্মপু্র (গল্প )। ১৩১৪ সাল (১৫ জুলাই 

১৯০৭ )। পৃ ৪২। 

“কাষ্টণ্ট টলগয় প্রন্নত [1801501)] গল্লের ইংরাজী অন্থবাদ 

হইতে অন্ুবাদিত |” 

৬। অশোক-স্থৃতি (জীবনী )। (২ জুন ১৯১৩)। 
পৃ. ৩২। 

,  ৭। প্রান্ধিকী অর্ধাৎ শ্রাক্ধবাসরে বিবৃত কতিপয় 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। ইং ১৯১৩ (৪ জ্কুন)। পৃ. ১০৩। 

ইহাতে কবির পিতা__চণ্ীচরণ সেনের জীবনচরিতও 

আছে। 

৮। মাল্য ও নির্াল্য (কাব্য )। ইং ১৯১৩ 
(২৫ সেপ্টেম্বর )। প্র. ১৬০। 

৯। অশোক-সঙ্গীত (সনেটগুচ্ছ)। ইং ১৯১৪ 
(২৩ ডিসেম্বর )। পৃ. ৫৮। 

(১ এপ্রিল ১৮৯১)। 

১৩১১ সাল 

“অশোক-সঙ্গীত শোকার্ত হদয় হইতে উশ্থিত ।” 
১৪ অন্থ৷ সিরাত নিগার রিনি 

পৃ. ১০৪। 

ইহা নার | 

কামিনী রার ৫১ 
৬ হে পর ছে এর রা হি তি এট সপ ওত কর ঈ ডন শা শত শর হি আর হা অত 

১১ । সিতিমা (দ্য মাটকা) | ১: ১৯১৬ তি পরিল) | 
পূ. ৬২। 

ওই | 30206 11005061065 ০03. 106 0905086802) 0৫ 

02: চা 0200670. 1018, 1). 27. 

১৩। বালিকা শিক্ষার আদর্শ -অতীত ও বর্তমান 
(নিবন্ধ )। ? (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮) । পৃ. ৩৫। 

১৪। ঠাকুরমার চিঠি (কবিতা)। ? (১৭ মে ১৯২৪)। 
পৃ. ২৩। 

১?। দীপ ও ধূপ (কাব্য) | ইং ১৯২৯। পু. ১৭৬। 

১৬। জীবনপথে (সনেট গুচ্ছ) | ইং ১৯৩০ । পৃ. ৭০। 

পত্রাবলী 

আমরা কমিনী রায়ের ছইখানি পত্র নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। 

পএ দুইখানি “হ্মচঞ্জ্রে'র এ্ম্বকার ্রমন্থখনাথ ঘোষকে লিখিত। 

কি শ্থত্রে হ্মচঙ্জের সহিত কবির আলাপ-পরিচযস হয় এবং 

হেমচজের রচন! সপ্বদ্ধে তাহার ধারণাই বা কিরূপ ছিল, পত্র 
ছুইখানি হইতে তাহা পরিস্কুট হইবে । 

হাজারিবাগ 
খর] মার্চ) ১৯১৮ 

মাঞ্জবরেমু--- *** **, 

আপনি কবিবর হ্মেচন্দ্রের জীবন-চরিত জিখিবেন জানিয়া 

নুখী হইলাম। কিন্তুআমি তাহার জীবনের কথা কিছুই জানি 
না। বাল্যকাল হইতে তাহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাহার 

সঙ্গে আমার পন্িচয়। তিনি আমার পিতৃদেবের “বন্ধু, ছিলেন 
ঠিক এ কথাও বলা যায় না । আমার পিতৃদেবের পাঠ্যাবস্থায় 

তিনি হেমখাবুর নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য 
পাইয়াছেন এই কথ শুনিয়াছি। 

আমি জীবনে একদিন মাত্র তাহার সাক্ষাংলাত করিয়াছি । 

তখন আলো ও ছায়া” যন্ত্রস্থ ৷ 

আমার পিতৃবদ্ধু খগাঁয় ছুর্গামোহন দাপ মহাশয় ইতিপুর্ব্বে 

আমার কবিতার খাতাগুলি লইয়! তাহাকে দেখিতে দেন এবং 

তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন । নামি অবঞ্ঠ ইঙ্ছার বিশ্দু- 

বিপর্গও জানিতাম না। খাতাগুলি আমি ডাক্তার পি. কে. 

রায়কেই দেখিতে দিস্বাছিলাম ।-_-কবিবর কতগুলি কবিতার 

উপরে “মুন্দর” 13681101101] ইত্যাদি এবং খাতার উপরে & 

(710 [001 লিখিয়! ছুর্গামোছন বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিলেন 

এবং জিজাসা! করিলেন “এ ছেলেটি কে হে ?" ছুর্গাযোহন বাবু 

বলিলেন “ছেলে নয় মেয়ে।” তিনি অতিশয় আনন্দ এবং 
বিশ্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

আমার কখিতা তাহার যত লোকের ভাল লাগিয়াছে 

জানিয়া আমার ভয় ও সম্্লোচ কিয়ং পরিমাণে দুর হুইল । 
তিনি ভূমিক! লিখিয়া দিবেন জানিয়া! কবিতাগুলি পুস্তকাকারে 
ছাপাইতেও আর দ্বিধা রহিল না । যখন কয়েক ফর্শা। ছাপা 



৫২ প্রবানী ১৬৫৩ 

হইয়াছে, একদিন সকাল বেলা মিসেস পি. কে. রায় ( হৃর্গা- 
মোহন দাসের জ্োষ্ঠা কত1.) আমার জন্ত গাড়ী পাঠাইয়া 
দিলেন। তাহার পত্রে জানিলাম আমার সহিত পরিচিত হইতে 
ইচ্ছা! প্রকাশ করাতে কবিবরকে তাহার! আহারের নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন । আমি কলেজের কাজ হইতে ছুটি লইয়া 

ভাহাদের রডন ঘ্বীটঙ্থ ভবনে আসিলাম। সেখানে হে্মচঞ্জের 
সফিত উমাকালী রুখোপাধ্যায় ও যোগেন্চজ ঘোষ মহাশয়ের 
আসিয়াছিলেন। কবিতাহার নব-রচিত গঙ্গা-স্তোত্রচি সঙ্গে 
লইয়া আপিয়াছিলেন। আহারের পর উমাকালী বাবু 
গাহছাকে তাহার নিজ্বের কোন কথিত আতব্বতি করিতে 

বলিলেন । তিনি ঝবিতাবলী হইতে “হায় বনুদ্ধরা তোমার 

কপালে" ইত্যাদি কয়েক ছত্র পড়িয়া বলিলেন, “না, মিস 

সেনের কবিতা হুইতে পড়ি ।” তখন খুব ভাবের সহিত 
“বর্ষ-সঙ্গীত' পড়িয়া শুনাইলেন | 

এই দেখাসাক্ষাতের পর তিনি আমাকে কয়েকখানি পত্র 

লিখিয়াছিলেন । আমার ছূর্ভাগ্যক্রমে সে স্গেহপুর্ণ চিঠিগুলি সব 
নষ্ট হইয়! গিয়াছে । তিনি আমার চিঠি পড়িয়! জামার কবিতার 
মত আমার গ্-রচনারও খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন ৷ আসল 
কথ! তিনি দোষ ধু'জিতেন না, গুণ খু'জজিতেন ;) সৌনর্য্য 
দেখিবার চেষ্টা! থাকিলে সর্বত্রই দেখা যায়। 

তাহার প্রথম লিখিত ভূমিকাতে আমার নারীত্বের উল্লেখ 
ছিল বলিয়া উহাতে আমার আপতি হুয়। তিনি সেই 
জন দ্বিতীয় বার ভূমিক! লিখিয়া দিলেন । উবাই “জালে! ও 
ছায়া'র দিকে জনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই 
বিশ্বাস। | 

তিনি অত্যন্ত ঙলুক্যের সহিত “আলো! ও ছায়া'র 

সমালোচনাগুপির জন্ত প্রতীক্ষ! করিয়া থাকিতেল এবং কোন 

কাগজে সমালোচন! বাহির হইলে সে সম্বন্ধে তাহার নিজের 

মত আমাকে জানাইতেন। কয়েক মাস পরে হঠাৎ তিনি 

চিঠি লেখা কেন বদ্ধ করিলেন জানি না । একবার উত্তর না 
পাওয়াতে আমিও জার লিখিতে সাহস পাই নাই। 
ও “পৌরাণিকী' প্রকাশিত হুইলে তাহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্ত 

তিনি প্রান্তি স্বীকার করেন নাই । হয়তো! চক্ষলীড়ার জতই 
চিঠি লিখিতে পারেন নাই। 

আমি বাল্যকালে কল্সপনা-জগতে, আমার দিবাস্বণ্ে 
ঠাহাকে জামার পিতা বলিয়] কল্পনা! করিতাম। সত্য সত্যই 
তিনি আমার মানস-পিতা। কিন্কু তিনি যে আমার কবিতা 
পড়িবেন এবং প্রশংসা করিবেন এ কথ! জমার “নিশার ্বপ্রের?ও 

অগোচর ছিল। কি হ্থত্রে তাহার উদ্দ্বল নাম আমার প্রথম 

পুস্তকের সহিত গ্রধিত হুইল মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। 
আমি তাহার অন্বন্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, অথচ 

আমার হৃদয় তাহার প্রতি ভক্তি ও ক্কতজতায় পর্ণ। তাহার 
ঘাকোই জামার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্দিয়াছিল। 

নির্যালা 

তাই বিশ বংসর পরে, “জালে! ও ছায়ার ৬ঠ সংস্করণের সময় 
তাহার নামেই “জালে! ও ছায়া” উৎসর্গ করিলাম 1”% 

আমি তাহার কখ। লিখিতে গিয়! “আলে! ও ছায়া'র কথাই 
লিখিলাম। তাহার কবিত্ব সম্বন্ধে আন্ধ কিছু বলিতে 

পারিতেছি না । সময়ান্তরে লিখিব। ইতি--- 
শুভাধিনী 

প্রকামিনী রায় 

৯৮ বেলতলা! রোড, কালীঘাট, কলিকাত|। 
১১ই জুলাই ১৯২৩। 

মান্ভবরেযু-_- ৪৬৬ ৪৩৬ 

হ্মচন্ত্রের কবিতা বাল্যে আমাকে উদ্বদ্ধ করিয়াছে। 
তাহার কবিতা পড়িয়া তাহাকে আমার পিতৃরূপে কল্পনা 
করিয়াছি, এ সকল কথা এক সময়, অর্থাৎ “আলে! ও ছায়াসতে 

তাহার প্রথম লিখিত ভূমিক] পড়িবার পর, তাঙাকে লিখিয়া 
জানাইয়াছিলাম। তাহার নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে 

যাহ]! পাইয়াছি গ্রহণ করিয়াছি, সমান্বোচনা করিবার ইচ্ছা 

কখনও হুয় নাই, এখনও হইতেছে নাঁ। পিতা মাত বা 
ধাত্রীকে যেমন মান্য চিরদিন ভালবাসে, তাহাদের গুণাগুণের 
সমালোচনা করিতে ইচ্ছা! করে না, আমারও কতকটা সেই 

রকম। 

ফ্মচন্ত্রের কবিতার সমালোচনা করিয়! বর্তমানে কাহাকে ও 

তাহার কাব্যের প্রতি অনুরাগী করিতে পারিব সে বিশ্বাস 

আমার নাই। যাহার] তাহার কবিতা পূর্বে ভালবাসিয়াছেন, 

*৬ঠঠ সংস্করণের আলে! ও ছায়া? “পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন 

কবি হ্মচত্দ্র খন্্যোপাধ্যায়শকে এই ভাবে উৎসর্গ করা 

হইয়াছে 8 
বিশাল তরুর ঘন পল্লব মাঝার, 
লৃকাইয় ক্ষুদ্র তন্থ, ঢালে গীতধার 

ব্যাথের জলক্ষ্যে থাকি, যথা ক্ষুত্র পার্থী, 
সেইরূপ আপনাকে লুকাইয়া রাখি' 
তব দ্ষেহ-পত্রচ্ছায়ে, গেয়েছিল গান 
লাঞ্ুক এ ভীরু কবি খুলি ক, প্রাণ । 
তোমাক আশ্বাস, দেব, আশীর্বাদ তব 

সনুজ্বল প্রভা দির রাখিয়াছে নব 

বিংশতি ঘর়ষ ধরি” যেই গীতার, 
আজ লোকাত্তর হ'তে তাই উপহার 
লহ্. এ ভক্তের হাতে /--জাজ মনে হয 
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা? নয় । 
বিংশ বরযের মম পুরাতন ঈীত 
ভকতি-চক্জন-লিগ্ত, নব-সুবাসিত 
পাবে তুমি, আশা! এই | আছে আশা জান, 
পৌঁছে ধরণীর বার্থ স্বত্যুর ওপার । 



কার্তিক 

তাহারা এখনও ভালবালিতেছেন। নব্যতঙ্ত্রের সাহ্ত্য- 

বিলাসীগণ তাহার খু'তগুলিই ধরিবেন এবং হয়তো গুণের 
যথেষ্ঠ সমাদর করিবেন না। সেজন্ত আপনার আমার ক্ষ 

হইবার কারণ নাই। এক এক সময়ে এক একটা বিশেষ 
ধরণের লেখ] সাধারণের নিকট প্রিয় ও আদরধীয় হইয়া! উঠে । 
আজকাল রবীন্ত্র যুগ---এ মুগে “আটের দিকেই, বিশেষ 
রবীন্রের আর্টের দিকেই মান্ধষের অধিক মনোযোগ | কবিতার. 

প্রভাব (6160) কানের উপর যতটা, ততটা প্রাণের উপর হয় 

কিনা কেহ দেখে না। 

রবীন্দ্রের অত্যুদয়ের পুর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেঠ্ঠ কবি 
ছিলেন। তাহার হুলগ্ত স্বদেশগ্রীতি, নারীঞাতির প্রতি 

তাহার শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি দ্বণা ও 

ধিক্কার, জাতীয় পরাধীনতায় ক্লেশ ও লক্ফাবোধ.-- এ সকল 
তাহার মত তেজবিতা! ও সন্দদয়তার সহিত তাহার পুর্বে কেহ 
প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকার বিচারে তাহার 
রচনার মধ্যে অনেক ঞ্ুটি পাওয়! যাইতে পারে, কিন্তু আমরা 

সেকালে কলা-কুশল-ঠা (916) হইতে কবির উচ্ছ.সিত হদয় 

(11081) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাহার জলদগন্ভীর ভাষা 

শুনি! আমাদের তরুণ প্রাণ আনন্দ ও উৎতসাছে নৃত্য করিয়া 

উঠিত। সেকালে মানুষের চিন্তা ও ভাব ভাষার ভিতর দিয়! 

জাপনাকে ঠেলিয়! বাঞ্ছির করিতে চেষ্টা করিত; আজকাল 
যেন বাছ! বাছা বাঁধ! বুলি আগে সাজাইয়া ধাখিয়! চিন্তা ও 
ভাবকে তাহাদের মধ্যে টানিয়! আনিয়া বপাইবার চেষ্টা হুয়। 

সেই জন্ত ভাব জমাট হয় না, ভাপা ভাস! থাকিয়া যায়। 
কবতাটি অনেকক্ষণ নাড়িয় চাড়িয়া আবৃতি কিয়, চক্ষে কর্ণে 

কেবল মিষ্ট ভাষাটুকুই ঠেকে, মনের ভিতরে গণী'র সাড়া 
পাওয়া যায় না। 

এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যেন 

বক্তব্যটা স্প্ট করিয়া বলিতে পারি নাই, নিজেকে ভূল 

বুঝাইতেছি। কেহ হয়তো মনে করিবেন জামি রবীন্্রনাথকে 
অগভীর বলিতেছি। কিন্তু তাহ! নহে.। তাহার সর্বাতোমুদী 

. প্রতিভা, ঈত-রচনায় অদ্ভুত অনগুসাধারণ ক্ষমতা, কেহই 
অঙ্গীকার করিতে পারে না । তাহার লেখনীম্পর্শে শু বিষয়ও 
সরস ও মধুর হয়, যাহা কিছু তাহার ক দিয়! শিংস্ত হুয়, 
সঙ্গীতের রূপ ধারণ করে। কিন্ত ঈীতি-রচনায় তাহাকে মাপ- 
কাঠি করিয়া অন্ত সকলকে মাপিতে গেলে এবং তাহার অন্গু- 
করণে তাহার ব্যবহাত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া গান ও কবিতা 
রচনা করিতে গেলে পূর্র্ব-কবিদের প্রতি এবং শিজেদের প্রতি 

অবিচার করা হয়। আজকাল কিন্তু তাহাই হইতেছে । তিনি 

যে রুচির হুট করিয়াছেন, ইংরাজীতে বলিতে গেলে তিনি যে 
চুলের? প্রবর্তক, তাহা! গভীরতা ও সক্জীবতার তত সন্ধান করে 
না, মিষ্ঠত। চ'ছে, স্পইতা চাছে না। ছন্দ, সুর, নির্দুত মিল, 

উপলাহত পিপ্রি-ত্রোতের কল-কল ধ্বনি, ইশ্রাধন্থুর নানা বর্ণের 

শা সি তত জমা আব এ পরার ও শর সপ ত 

৫৩ । 

ক্ষণিক খেলা, আবছায়! ম্বপ্রের আবেশ এই সব তাহাদের মতে 

কবিতায় একাম্ত জাবস্ঠক উপাদান। এঞ্লি উপাদান বটে 

এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্ত কেবল এই- 
গুলি দিয়াই হায় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। নু 

ছুঃখ, ক্ষুধা তৃফা, জাশ! আকাজ্।, গভীর আনন্দ ও তীত্র বেন! 
এই সকল দিয়! ঘে মানবর্জীবন তাহার একটা জাগ্ত অস্তিত্বও 
আছে- এবং তাহার একটি। সরল সবল প্রকাশের উপযোগী 

কবিতাও আছে ও থাকিবে । 

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম এবং ম্পষ্টকে অন্পষ্ট ও 

সরলকে জটিলও হয়তো! করিলাম । এইখানে অদ্ভকার মত 

শেষ করি। 

কাল চিঠিখান। আর্ন্ত করিয়! শেষ করিতে পারি নাই। 
অন) কাজে উঠিয়া! যাইতে হয় । আজ লিখিতে বগিয়া অযথা 

দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তবুও একটা! কথা বাকী রহিয়৷ গেল, 
সেটা এই, “মহাকাব্য” এখন 00 0) [85111,0. কবিতার গুণ 
দোষ সন্বঙ্ধে যাহ! বলিলাম তাহ] গঁতি-কবিতারই কথ! । 

বিনীত! 

শ্রীকামিনী রায় * 

কামিনী রায় ও বাংলা-সাহিত্য 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে-কয়জন মহিলা-কবি 

বাংলা-সাছিত্যে প্রতিষ্ঠা অন্জরন করিয়াছিলেন, কবি কামিনী 
রায়ের স্থান তাহাদের মধ নি£সংশয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্বাভাবিক 
প্রতিভার সহিত উচ্চশিক্ষান্ন সংযোগ ঘটাতেই তাহার রচন! 
মার্জিত ও শিক্পনুষমামগ্ডিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গত 
শতাব্পীর শেষ পাদে “আলো! ও ছায়া'-রচস়রিত্রী বাংলা -সাহিত্যি- 
সযাজে কি পরিমাণ প্রভাব বিশুর করিয়াছিলেন, আজ আমর! 

তাহা! অনুমান করিতে পাপ্রিব না। কধিবর হ্ষচন্দ্র-লিখিত 

“আলো ও ছায়ার ভুমিকাতেই সাহিত্যরসিকদের তং- 
কালীন হর্ষ-বিন্ময়ের কিফিৎ পরিচয় মিলিবে । 

“এবারের কীট? আমর! 
ছ.দও আধারে কৰি খেলা, 

অন্ধকারে ভেঙে যায় হাট, 

জীবন ও মরণের মেলা ।” 

অথবা 

“পরের কারণে খ্বার্থ দিয়া বলি, 

এ জীবন মন সকলি দাও, 
তার মত সুখ কোথাও কি আছে? 

আপনার কথা ভুলি যাও।” 

* পত্র ছুইখানি ১৩৪২ সালের আশ্মিন-সংখ্যা “বিচি” 
হইতে পুমমুদ্রিত। 

চা শপ ও এ পি ও তক জট তে 



৫৪ প্রবাসী ১৫৩ 

বাঙালী নারীকঠে এই সরল মধুন্ধ ও বিচিত্র নুর রবীন কামিনী মায় যে গুবিপুল সম্ভাধনার মধ্যে তাহার কাব্য-আজীবন 

প্রতিভার নব-অভ্যুঙর-সুগে বিন্ময়কর ঠেকিবার কথাই।' আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী কীর্তি তদহযারী হয় 

“্চন্্রাণীড়ের জাগরণ,” “মহাশ্বেতা,” "পুগরীক” প্রভৃতি সংস্কত- নাই। তথাপি “জালে! ও ছায়া,” “'মাল্য ও নির্ষাল্য' ও “দীপ 

লাহিত্য হইতে গৃহীত চরিত্র-বিষ়ক কবিতাও বাংল! কাব্য- ও ধূপে'র কবি কামিনী রায় চিরদিন সগৌরবে বাংলা-ফাব্য- 
সাহিত্যে অভিনবত্ব সঞ্চার করিয়াছিল । ছুঃখের বিষয় কবি সাহিত্য-সংসারে দুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। 

হাজারিবাগ ভ্রমণ 
জ্রীপরিমল গোম্বানী 

শেষ পর্ব থাকলে প্রত্যেকেরই মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, কারণ হাজারিবাগ 
হাজারিবাগ রোডে ধানোর়ার রোভই সবচেয়ে প্রশপ্ত এবং শহরে এসে কিকি দেখব, কোন্ কোন্ জায়গায় যাব, তার 

দীর্ঘ। আমরা পরদিন সন্ধ্যায় এই পথে বেড়িয়ে এলাম । কোনোটাই আমাদের পূর্বনিদিষ্ঠ ছিল না, প্রতি মুস্ীতেঁ আলাপ- 

এ পথের ছুধারেও অনেক বাঙালীর বাড়ি। এক মাইলের আলোচন! ক'রে সে সব ঠিক করছিলাম । সেন্বতে সব 
কিছু বেশী গিয়ে আমর] ছ-জনে একটী কালভার্ট-ত্রিজেন্ব সময়েই আমাদের একসঙ্গে থাকা দরকার, অন্তত কাছাকাছি। 

উপর বসলাম, জর হু-জন আরও চুরে 

চলে গেলেন। পুব আকাশে কালো ও 
মেখের আড়ালে চাদ ঢাকা পড়েছিল, ১ 
সমত্য প্রান্তর অন্ধকারে ঢাকা । পথে 

লোকজন তখন ধুব সামান্যই চলছে। 

স-এক জন মাত্র বাঙালী ভদ্রলোক ও 
মহিলাকে দেখা গেল সেই অন্ধকার পথে 
দীর্ঘ দুর ভ্রমণ করতে । পথে যাবার 
সময় ভানদিকের বাড়িগুলো যেখানে 
শেষ হয়ে গেছে তার কাছাকাছি দেখলাম 
রামকষ। আশ্রমের সাইন। উটু-নীচু 
পথ, লোকালয় ছাড়িয়ে শুন্য প্রান্তরের 

বুকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেই 
'অন্ধকারে, তা আর দেখা গেল না। 

হাওয়া বেশ জোরে বইছিল, আন কি 
ঠাণ্ডা সে হাওয়া, একটু বসতেই বেশ 
শীত করতে লাগল । এপ্রিল মাসের 
ষোল তারিখেও এখানে এমন ঠা 
থাকতে পারে তা ভাবতে পানি নি। 
শনলাম সাধারণত এ রকম থাকে না, 

এবারেই শুধু গ্রীষ্ম আসতে একটু দেরি 
'আছে। 

আমাদের হাজারিবাগ রোডে 

থাকার এইটেই শেষ 'দিন। পরদিনই 

শ্। অপশন ত। হম এ হু চা ন শুর শর ০০৭ ৮ এ পলি ৪. দশং তে রর লহ তত ১৪ লা ন হ. তরল লী তর 2৪ যা লাস সপ 

লিপ টি ফি পিয িসরকালে রিকি তত চাপ পতাকা বসার পে নিলে তে শি ও সিছেশ ইন তা সি ১টি যাশি সতত শত কু 

0, ০২ 

আমর] হাজারিরাগ শহুরে যাব এই রফম 
অলোচদ| করছিলাম, কিন্ত কে কোথায় রাজরঃা, ছিহমন্তা মন্দিরের পাশে দামোদর 

গিয়ে উঠব সেই হ'ল এক সমস্যা । গর্জ (হাজান্সিবাগ ) 
প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে ওঠবার জারগাঁ আছে, কিন্তু . স্থানীয় উকিল প্রয়কে ছিজেত্র গুপ্তের বাকিতে ওঠবার একটা 

হান্ধারিবাগের মতে! শহরে সবাই ইতত্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে দায় ছিল আমার, কেননা তার নিযন্রণ আমি বছ পূর্বেই 



কার্তিক 

গ্রহণ করেছিলাম । শহরে যেখানেই 
উঠি, তাদের বাড়িতে অন্তত এক 
দিনের জন্তেও আমাকে থাকতে হবে 
এটা প্রায় ঠিক ছিল। সমন্তা হ'ল 
কি ক'রে সবাই কাছাকাছি থাক! 
যায়। এ সমস্তার একট মীমাংসাঁও 
হয়ে গেল। ধানোয়ার রোডে 

আমাদের সাস্ধ্যপ্রমণের শেষে আকাশে 

মেঘের আড়ালে যে চাদ ঢাকা 

পড়েছিল, সে চাদ দৃষ্টমান হতে দেরি 
হ'ল বটে, কিন্ত তার আগে এই 
পথে যাত্রারন্তে আর এক চাদের 
সঙ্গে দেখা হওয়াতে হাজারিবাগ 
শহরের সমন্তাটা সমাধানের একটা 
কিনারায় এসে গেল । চাদ রবির 

বন্ধু । তিনিও পরধিন সকালে শহরে 
যাবেন এবং আমাদের সবাইকে 
ফাদের বাড়িতে উঠতে হবে এই 

রকম অনুরোধ করলেন। কিন্ত 
তাকে অন্থরোধ না বলে প্রায় আদেশ 

বল! চলে । অমি যে অন্ত্র উঠব তা 
তখন আর তাকে বললাম না। 

আমরা সেই র্রাত্জেই স্টেশনে 
এসে বাস কোম্পানির সঙ্গে কথাবাত৭ 
বলে সীট রিজার্ভ করে এলাম। 

স্টেশন থেকে ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রথষে যে বাস্ 

শহরে যায় তাতে যাওয়৷ সম্ভব হ'ল না, কারণ য সব ট্রেন- 

প্যাসেঞ্জার একবারে হাজাগিবাগ শহরের টিকিট কেনে তাদের 
জে জায়গ। ছেড়ে দিতে এই মোষ্টর কোম্পানি বাধ্য । সে 

রকম প্যাসেঞ্তারের সংখ্যা কত হবে তা ন! দেখে এরা আগে 

কোন কথা দিতে পারে না। সেজন্যে আমর! দ্বিতীয় আর 
একটি বাস কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত কলাম। এরা হচ্ছে 
মাড়োয়ারি মোটর-গ্রতিষ্ঠান। শুনলাম এদের গাড়ি সকাল 
আটটায় ছাড়বে। 

১৭ তারিখে যখাসমস্বে এসে বাসে উঠলাম । তার জাগে 
স্টেশনের পোকান থেফে কিছু খেয়ে নেওয়া! গেল। টাদবাবু 
আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে ওখান থেকে গ্রকাঙ এক মাছ 
সঙ্গে নিয়ে উঠলেন বাসে। বাস ছাড়তে ছাড়তে সাড়ে 

আটটা হয়ে গেল। সে দিনও সকালে বেশ গীত ছিল, তাই 
কোনে! কণ্ঠই হ'ল না শহরের পথে এগিয়ে ঘেতে। সদা- 
হান্তময় চাদের সক আমাদের সবাইকে পুলকিত করল, তিনি 
সমস্ত পথ. নানা রকম গজ করে আমাদের পথশ্রম লাঘব 
করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও 
ছাজারিবাগ শহরের পথে আমাদের অনৃষ্ঠে দে দিন যে সামান্য 

হাজারিবা জমণ 

০০০ দশা পা 

০০ - শত ক গন ্ি ০8-8 ৪০ 
মূ টি সম জিন হ রঙ চে তিন চপ নিক 

৮ না পা ক. 
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০৯. এই তল লক তত 

॥ , কট শে ঃ রর 7 পনি টি রা টা, শি 
লিন্ডে লা নে খর, 2 ॥ আশ ০:52 

3 ২. ২ সত তি পি জি. 
॥ নর প্র এগ . সঃ বৈ 

রাজগ্র। ছিন্িসস্তার প্রগীন মন্দির (হাজারি যাগ ) 

কিছু ছর্ভোগ ছিল ত! তিন থগুন করতে, পারলেন না। 

আমাদের বাহুক-বাসখ!ন! খণ্টাখানেক এগিয়ে যাবার পবেই 

বিগড়ে গেল । শোনা গেল চাকা খুলে নতুন চাকা পরাতে 
হুবে। সব শেষ হতে আধঘন্টা লাগল । কিন্ত আবার কিছু 

দূর পিয্সেই গাড়ির ইঞ্জিন আর চলে না। তখন যত্্রীরা ইঞ্জিন 

মেরামতের কাজে লাগল। এইভাবে, পথের মাঝখানে, 

বাসের সাধারণ থামবার জায়গার বাইরে, ইঞ্জিন ও চাকার 
গোলমালে আমাদের চার বার থামতে হয়েছিল | পথের মাঝ- 

খানে এ ভাবে অকারণ থামায় আমাদের জন) কোনে! রকম 

অন্থবিধ! হয় নি একমাত্র দেরি হওয়া ছাড়া। পথের দৃষ্ত 
এতই চমৎকার যে ওর যে-কোন জায়গায় নেমে কিছুকাল 
কাটয়ে যেতে ইচ্ছে করে। 

পথের হুধারে বড় বড় বটগাছ, নিমগাছ এবং আমের 
গাছের সারি । কখনও শালবন, কখনও খোলামাঠ--দুরে 
ছোট ছোট পাহাড় । তার উপর, বেপ। বাড়ছে কিপ্ত সে 
পরিমাণে গরম বাড়ছে না বলে আমাদের কোন কণ্ঠুই হচ্ছিল 
না। 

বাংলাদেশ থেকে নতুন এ পথে এলে এ রকম অভিনব 
আবহাওয়া, এ রকম পাহাড়-অরণ্যের দৃষ্ঠ, এ রকম চলতি 
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টাটানগরের পথে (&1।জ। রিষ. ) 

পথের ক্রম পরিবত'নশীল খৈচত্রা যে খুবই ভাল লাগবে এ 
বিষয়ে সন্ধেহ নেই । এরকম ওরঙ্গায়িত পাহাঙিয়া পথের 
কল্পনা! বাংলাদেশে বসে করা যায় না। লোকালয়ের চিং- 

হীন উদ্ধাম অরণ্যশোভ1 প্রতিসৃহ্র্তে একটা শিহরণ জাগিয়ে 
তুলছিল মনের মধ্যে । সমস্ত আকাশ কালোমেঘে ছেয়ে 
গিয়ে প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে চললে নিজেকে 

যেমন পরিচিত জগং থেকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে 
হয়, এখানকার অরণ্যদৃষ্টেও মনে তেমনি উদাস করা এবং 
পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটি গভীর 
বেদনামিশ্রিত আনন্দের উদয় হয় । অত্যন্ত আধুনিক কালের 
মোটর বাসে আমর] আধুনিক কালের যাত্রীর! শহরে চলেছি 
এ ঘটন! নিতান্তই অবান্তর, নিতান্তই বাইরের । মনোজগতের 
বিশ্নাত্বের কাছে এ সব অতি তুচ্ছ। নতুনকে হঠাৎ গ্রহণ 
করা বিষয়ে মনের কৃপণতা আছে বলে যে একটি কথা শুনতে 

পাওয়া যায় সেকথার কি কোন দাম আছে ? মন তে৷ বিনা 

বাধায় এই আদিম পৃথিবীর উদ্বাম উদার ব্ধূপকে তার সমস্ত 
সত দিয়ে গ্রহণ করলে । কিংবা এ চির পুরাতন, এরই সঙ্গে. 
মনের চির আত্মীয়তা । তাই বিশ্বগ্রক্কতির সঙ্গে আজম 
অপন্িচয়ের বাধ! ঘুচিয়ে জীবনের যে-কোন লগ্নে বা তিথিতে 
অকস্মাৎ যদি তার মুখোমুখি এলে দাড়ান ঘাস তা হলে তাকে 

প্রবাসী ১৩৫৬ 

পরম আত্ীয় বলে চিনে নিতে তার 
এক মুছ্ুরতদেরি হয় না। বিদেশে 
নতুন পারিপার্থিকে হঠাৎ যদি 
আমাদের দৈনন্দিন কান্ধের সহম্ 

শ্ুতিবিজড়িত অতিপরিচিত. আপিস- 
গুটি আবিভ্ত হ'ত তা হলে 

মনের অবস্থা কি হ'ত তা কল্পনা 
কর্ধতে বেগ পেতে ধবে শা । অথচ 

আমাদের জীবনে অপিস কত সত্য | 

হাজারিবাগ শহরে পৌছে 
আমর! বাস্-স্টেশন থেকেই পৃথক 
হয়ে গেলাম। চাদবাখু শেষ পর্যও 

ম।ছের দোহাই প1ঙলেন, বললেন 

শহরে এ রকম মাছ হূর্লভ, আপনি 
আ]স্গন আমাদের সঙ্গে । কিন্তু আমার 

উপায় ছিল না। ক্দামি একথাশি 

পিকুশ নিয়ে দ্িজেনবাবুর শাড়িতে 
এসে উঠলাম বারোটার কিছু পরে । 
পেজ স্টেশন থেকে শহরে আসবার 
বাদ্-পথ চল্লিশ মাইলের কিছু বেশি 
হবে। এতটা পথ এসেও মনে বা 
দেছে কোনে! ক্লাত্তিই অনুভব করি 
নি, এটা আমার মতো! ক্ষীণজীবীর 

পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে 

হবে । আরও একটি ভয় ছিল, ভেবেছিলাম, চার দিন হা্জারি- 

বাগ রোডে কাটিয়ে নতুন জায়গার দৃষ্টে মনের ক্ষুধা যে পরি- 

মাণে পিবৃন্ত হয়েছিল, পাকস্থলীর ক্ষুধা সেই পরিমাণে বেড়ে 

যাওয়াতে শহরে এসে বিপদ্দে পড়ব, হয় তো অতিথি হিসাবে 

আ্ুসম্মান বজায় ক্লাখতে পারব না, শেষ পর্যস্ত একটি বেদনা- 

ময় স্থৃতি নিয়ে কলকাতা ফিরে যেতে হুবে। কিন্ত দেখা 

গেল দেহের সম্মানজ্ঞান মনের চেয়ে কিঞ্িং বেশী । শহরে 

এসে কোন্ অজ্ঞাত কারণে পাকহছলী অত্যন্ত ভব্র ব্যবহার 
করতে লাগল, কলকাতা থাকতে যেমন, এখানে আসবার 
সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি, সে পরিমিত খান্ড এহ্ণ করেই খুশি 

ক্ল। সঙ্গীদের কাছে পরে এ প্রসঙ্গ উখাপন ক'রে জানতে 

পারি, তাদের অবস্থাও ঠিক আমারই মতো । শহরে এসে 

তাদেরও আহারের পরিমাণ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হয়েছিল । 

ছ্বিজেনবাবু কিছুকাল পূর্বে জন্গথে ভুগেছিলেন, কিন্ত 
তখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন নি, গিয়ে দেখলাম শধ্যাশাম্ী 
অবস্থায় পড়ে আছেন। আঅতিথিবংসলকে এ ভাবে দেখে বড় 

ছুঃখ হ'ল। তান কন্যা শ্রীমতী মায়া প্রবাসী'তে ধারাবাহিক 

ভাবে “বিবারের লোক-সঙ্গীত” লিখছিলেন। সেইগুলো 

পড়ে বিহারের পঙ্গীজীবনের প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব 

করেছিলাম-। ভেবেছিলাম এই উপলক্ষে হাজারিবাগ থেকে 



.. 

ওদের পঙ্গীজীবনের কিছু ছবি তৃলব, কিন্ত তা আর সম্ভব হ'ল 
মা। ধ্বিজেনবাধু অনুস্থ ছিলেন, তছপরি আমাদের সময় ছিল 
অত্যন্ত কম। ওখানে গিয়ে বোঝা! গেল বেশ কিছুকাল 
ওখানে না থাকলে দুর পল্লীতে গিয়ে পল্লীজীবনের কিছু সংগ্রহ 
কর]! সম্ভব নয়। এ গানগুলোর তিতর দিয়ে খিহারের 

জলমাটির কাছাকাছি যে মানুষ বংশপরম্পরায় বাস ক'রে 

এসেছে, তাদের স্ুখ-ছুঃখ আশ1-আকাঙ্া, আনন্শ-বেদশার 
একটি অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে । এদিক দিয়ে খাংলাদেশের 
পঙ্লীবাসীদের সঙ্ধে ওদের লেশমান্র পার্থক্য নেই। ওদের 
পারিবাপ্িক এবং সামাজিক জীবনের এমন সরল সহজ মধুর 
গান যে সব অঞ্ঞাত অখ্যাত কবি রচনা করেছেন, তাদের কথা 
ভাবলে খিম্ময় জাগে। 

কাজাপিবাগ শহরে দেখবাধ মত বিশেষ কিছু ছিল না। 

শহরের ভিতরে একটি বড় মন্দির ছিল, নাম তেলীমন্দির, 
সেইটির ছবি নেওয়া গেল। লেকের ধায়ে গিয়েছিলাম এক 
দিন, কিন্ত তার কোনে বৈশিঞ] ছিপ না। সেইখানে সরু 

বাশের একট। ঝাড় পর পর অনেকগলে! ছিল-_দেখতে বেশ 
লাগল । তারই মাত্র একটি ছখি নিলাম । ১৯ তারিখের 

সকালে এসেছিলাম এদিকে | সেই দিশই আমর! হাজারিবাগ 

ছাড়ব এই রকম ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল । হাজারিবাগ শহরে 
এসে এখান থেকে কি ঙাবে কোথায় যাব তা আগে কিছুই 

ঠিক করা সস্ভব হুয়নি। অনেক সময় গলপ ব1] উপন্যাস 
আরণ্টের সময় কি ভাবে ত! শেষ হবে, ধেখকেরও তা৷ জান! 

থাকে না, পিখতে লিখতে কিছু দূর এগিয়ে গেলে তার পর 
একটা বিশেষ পরিণতির দিকে ঠেলে নেওয়া যায়। আমাদের 
এই ভ্রমণও অনেকট]| সেহ রকম । হাঞ্জারিখাগ শহর পর্যন্ত এসে, 

এখান থেকে নান] সুবিধা-অনৃবিধার কথা আলোচনা! ক'রে 

ঠিক হ'ল আমর রামগড় হয়ে কলকাতা যাব। নীরঘ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এজন্সে যে উদ্ারত৷ দেখালেন তার জন্তেই আমাদের 
এই পরিকল্পন] রূপ পরিগ্রথ করতে পারল । পুর্বদিন সন্ধ্যায় 

ঠিক হয়ে গেল জামার সঙ্গী বন্ধুর! বেলা বারোটায় আমাকে 
তুলে নিয়ে যাবেন খিজেনবাধুর বাড়ি থেকে। 

এলাহাবাদের কংগ্রেস-কমা ভূতপুবৰ কাকোন্ীবন্দী মন্মথ 
গুপ্ত সম্প্রতি জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছিলেন হাজারিবাগে 

খবিজেন বাবুর বাড়িতে । হিদ্দি ভাষার উপচ্ভাপ এবং গঞ্জ 

লেখক হিসেবে ইনি খ্যাত। ভর্দু জানেন, বাংলাও তাল 
জানেন। ইনি বাংল] ছোট গল্প অনেক অনুবাদ করেছেন 

হিন্দি সাময়িক পত্রিকার জতে। আমাদের অনেকের গল্পই 
হিশিতে অন্থবাদ হয়ে বহু হিন্দি মাসিকপতে ছাপ] হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে, অথচ আমা. কিছুই জানি না। প্রকাশকের 

সেজভে খণ পরিশোধ অথবা খণ শ্বীকার দূরের কথা, নূল 
লেখককে এক সংখ্যা] কাগক্ও পাঠানে। দরকার মনে করেন 

না এটা বড়ই বিশ্ময়কর যনে হা'ল। বন্ধ বাবুর কাছ থেকে 
৮ 

হাজারিবাগ ভ্রমণ ৫৭ 

এই সংবাদটি পাবার পর আমার যনে হয়েছে বাঙালী লেখক- 

দের তরফ থেকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া বাছনীয়.। লেখা 
ধান্গের পেশা, তাদের লেখার ফপিরাইট অগ্রাহ ক'রে ছিন্দি 
সাছিত্যের ব্যবসায়ী ছ'পয়স! ক'রে নিচ্ছেন, ঠকছেন যাঙালী 
লেখকের]। বাঙালী লেখককে ন! জানিয়ে তাদের অনুধিত 
গল্পের বইও প্রকাশিত হয়েছে কি নাকে জানে! 

২০ এপ্রিল তান্বিখে বেলা ১টায় হাজারিবাগ থেকে নীরদ 

বাবুত্র গাড়িতে আমর! চার জন রামগড় রওন] হলাম । এ 
পথের দৃষ্ঠ আরও চমংকার। একেবারে শালখনের ভিতর 

দিয়ে পাহাড়িয়া পথ । একবার উপরের ধিকে উঠছি, একবার 

নীচের ধিকে নামছি। ঢেউ-খেলানে। আকাবাক। পথ পাহাড় 
কেটে কেটে তৈরি হয়েছে । এই রকম ত্রিশ মাইল পথ অতি- 
ফ্রেম ক'রে আমরা! পৌছে গেলাম রামগড়ের দাযোদর-সেতুর 
উপরে । এইখানে গাড়ি থেকে একটুথানির জঞ্জে নামা গেল। 

এখানে নদী বেশ প্রশও, কিন্ত তখন জল খুব বেশি ছিল না.। 

শুকনে। নদীর পাথরের বিছান! বেরিয়ে পড়েছে হুপাশে। 
সেতুর অপর পারে বন্দুকধান্রী গ্রহ্প্নীরা দাড়িয়ে আছে 

কংগ্রেস অধিবেশনে বিখ্যাত রামগড় যুগ উপলক্ষে. সেনা- 
নিবাসে পরিণত হয়েছে । নদী পার হয়ে দেখি সে এক 

আম্চর্য কাণ্ড । রামগড় যেন একটি প্রকাণ্ড শহর 1 অতি 
প্রশস্ত পাপিশ কর! পথ।. পথে অধিরাম. মিলিটারি লরি 
যাতায়াত করছে । গ্রিটিশ পৈল্তর] চল[ফেরা. করছে । রাস্তার 
ধারে কত প্নকম দোকান। হেয়ার-ক [টিং সেলুন, রেডিও যঞ্ন 
মেরামতের দোকান ইত্যাদি ইত্যার্দি। পথের ঝা পাশে 

পুরনো রামগড়, ভান পাশে নতুন রামগড় । 

আমাদের গাড়ি বড় রাশ্া। থেকে বায়ের দিকের একটি 

পথে গিয়ে নীরদ বাধুর কাঠের গোলায় গিয়ে হাঞ্জির হ্লাম। 
শীরদ বাবু আমাদের জন্ভে শুধু গাড়িই দেন শি, রামগড়ে থাক- 

ধার জায়গা এবং খাবার সমন্ত ব্যবস্থা করেছেন। আমন! 

তাদের আপিস-ঘরে জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে সোজা রওন! 

হলাম রাঞ্জরপার অভিমুখে | সেইখানকার বিখ্যাত প্রাচীন 

মন্দির নাকি দেখবার মতে। জিনিস । রামগড় থেকে জায়গাটা 
২৪ মাধল দুরে অবঞ্থিত । কিন্তু পথ সবজায়গার ভাল নয়। 
এক এক জায়গায় বছ শীচে নেমে প্রায় খাড়া উপরে উঠতে 

হয়। তিন চারজ্ায়গায় এই রকম সব খাল পার হতেহয়। 
তা ছাড়া সে পথে আর কোনে! অন্ুবিবা নেই। পথের ছ্- 

ধারের দৃশ্ঠ শতুন ক'রে বর্ণনা! করব না। পথে অনেকগুলো 

বিশ্বের শোভাযাত্রা চঝেছিল। প্রত্যেকটি যাত্রীর পরনে 
হলুদ রঙের জামা ও ধুতি । এ রকম দশ-বারোটা দল দেখা 
গেল। | 

গোলাবাজার নামক একটি জনবহুল জায়গার ভিতর দিয়ে 
আমাদের যেতে হ'ল। বেল! তখন চারটে হবে । সেখানে 
হার্ট বসে গেছে। বহু লোকের ভিড়। 



৫৮. 
শি 

সেই মহয়া-অরণ্যের ভিতর দিয়ে যেতে একটা! অত্ভুত অভিজ্ঞতা 
লাভ করলাম । অনেক সাঁওতাল মেয়েকে বোবা মাথায় 

হাটের পথে আসতে দেখ! গেল, কিন্ত মোটর গাড়ি আসতে 
দেখে বছ দুর থেকে তান্না সবাই প্রাণথভয়ে উত্বশ্বাসে ছুটে 
পালাতে লাগল । যে পথে আমরা যাচ্ছিলাম, সে পথ মোটর 

গাড়ি যাবারই পথ, বহুকাল ধরে অনেকেহ সে পথে মোটর 

গাড়িতে যাতায়াত করেছে এবং সাওতাল মেয়ের!ও সেখানকার 

নতুন লোক নয়। তখে কেন এখ্কমহ্'ল। তেখে একমাত্র 

উভ্ভরই মনে আসে । যুদ্ধের সময় হয তো সৈঙদের বা 

সামরিক বিভাগের লোকদের হাতে এরা এমন উৎপীড়িত 

হয়েছে যার কলে মোটর গাড়ি এদের কাছে এখন বিভীষিকা । 

রামগড়েও এ রকম অত্যাচার হয়েছে পরে শুনেছি । সেখান- 

কার পুরনো বাজারের প্রবেশপথে সৈশ্তদের প্রবেশ নিষেধ 

সাইন দেওয়া জাছে দেখলাম । পেট! নিরর্ধক নয়। বিশেষ 

করে চীনা সৈভদের সম্পর্কে এখানকার লোকদের ধারণ] খুব 

ভাল নর়। সামঘিক বিভাগের দেশী লোকেরাও এখানকার 

অীলোকদের প্রতি কি রকম হুধ্যবহার করে তার নমুমা কিছু 

নিজের চোখেও দেখেছি । 

ছিব্রমন্তা মন্দির দামোদর নদীর গঞ্জ-এর উপর অবস্থিত । 

আর একটি নদী এসে পড়েছে দামোদরের এই খাদে মন্দিরের 
সম্মুখ দিয়ে । সে নদীটি এখন ক্ষীণ ধার! মাত্র কিন্ত তার প্রশস্ত 
বক্ষের শ্লোতে পালিশ-কর! প্রকাও এক এক খও পাথর পাশা- 

পাশি উদ্মুক্ত হয়ে পড়ে আছে। ক্ষীণ শ্রোত এঁকে-বেঁকে 
তার ভিতর দিয়ে গিয়ে দামোদরে পড়েছে । এক জায়গায় এই 

জলধার] প্রচণ্ড বেগে জলপ্রপাতের আকারে গিয়ে ঢলে পড়ছে 

গর্জ-এর মধ্যে । আমর! খুব সাখধানে এক পাথর থেকে আর 

এক পাথরে পার হয়ে যাচ্ছিলাম । প]1 কক্কালে মাথ! ভেঙে 

যাবার সম্ভাবনা ছিল। এইখানকার দৃষ্ত সব দিকেই অতি 

চমৎকার । তখন প্রায় সন্ধ্যা । তহুপরি হ্ুর্য ছিল মেঘে ঢাকা; 

সে জঙে এখানকার ফোটোগ্রাফ আলো-ছায়ার মিলনে যতখানি 
জীবন্ত হতে পারত তা! হ'ল না। তবু চার-পাচখান! ছবি 
নিলাম সেই ক্ষীণ আলোতে । 

মন্দিয়ের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রাচীন মন্দির, কিন্তু 
তার,সি'ড়ি ও সম্মুখ ভাগের সমস্তটা গাথুনিই আধুনিক 
কালের । মন্দিরের পাশে যাজীদেরর থাকবার মতে! একখানি 

ধর জাছে। মন্দিরের পৃজান্রী বাঙালী । 
আমর সেখানে বাধ ঘণ্টা থাকবার পরেই আকাশে বৃষ্টির 

মেঘ-জমে এল, কাজেই তখনই ফিরে আসতে হুল ওখানকার 
সব ফিছু ভাল ক'রে না দেখেই। ক'দিন ধরেই হাজারিবাগে 

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল, হাওয়াও সেজভে বেশ ঠা ছিল। 
রাছ্জে খাবার জতে আমাদের কিছু ভাবতে হয় নি-_খাদের 

উপর সে চিন্তার ভার ছিল, তাদের আশঙ্কা সত্য গ্রষাণ ক'রে 

প্রবাী 

গোলাবাজার ছাড়িয়ে খুব বেঙী দুর যেতে হ'ল না। কিন্তু. 

১৩৫ 

আমর] চার জনেই এক দিন পরে আবার হাজারিবাগ রোডের 

মাত্রায় আহার করলাম । সমস্ত দিনে প্রায় আশী মাইল মোটর 
ভ্রমণ ক'রে এবং রাতে অতিমান্রায ভোজন ক'রে ভেবেছিলাম 
রাঝ্রে খুব ঘুম হবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত হ'ল। আমাদের 
মধ্যে নান! বিষয়ে তর্ক আরও হু'ল-_ বিষয়গুলে! কিছু নতুন 
নয়-_-তবু তাতে যা উত্তেজন! স্থটি হল তা! নিদ্রার পরিপন্থী । 
তর্কের প্রধান বিষয় ছিল আট ও জার্টি্। এর প্রধান উদ্যোক1 

কিরণকুমার এবং আমি । রবি বিষয়টি অথনীতির দিকে 

টানতে লাগলেন এবং অধাৎশুপ্রকাশ বিজ্ঞানের দিকে | ঘণ্টা 

খানেকের মধ্যে সুধাংগুপ্রকাশের নাক ডাকতে লাগল, তাতে 

তর্কটা এক-চহইর্থাংশ মাত্র সরল হ'ল। যে তিন-চতুর্থাংশ 
জটিপত1 অবশিষ্ট রইল তাতেই বাতি শেষ হয়ে এল । 

রাজরপ্প1 যাবার পথে রামগড় থেকে মাইলদেড়েক দুরে 

চমংকার একটি শিবমন্দির দেখেছিলাম । সকালে বেরিয়ে 

গিয়ে তার ছবি নিতে হখে ঠিক করলাম । আকাশ বেশ 

পরিষষার ছিল। এই মন্দিরটি ফাক মাঠের মধ্যে বড় বাাস্তা 

থেকে সামান্ত একটু দূরে অধধ্বিত। এই অঞ্চলে ছোট ছোট 
প্রাচীন মন্দির অনেক আছে । পুজারী সবই বাভালী এখং জান 
গেল এই উপলক্ষে এইখাণে এক-শ" ঘরের বেশী বাঙাশী শ্রা্থণ 

এখন স্থায়ী ভাবে বাদ করছে । মন্দিরসংখ্যা তিন-শ" থেকে 

চার-শ” । সে রকম ছোট ছোট মন্দির অনেক গ্ুলে। দেখলাম, 

কিন্ধ এই মন্দিরটি সম্পূর্ণ বতগ্র বলে যনে হ'ল। সিড়ি ধিয়ে 
উপরে উঠলাম আগে। বিগ্রহ্র সম্মুখে ফাক] উঠান এবং 

চারদিকে পৃথক পৃথক প্রকোষঠ। দিকেই ঘুরে ঘুরে 

বহু দুরের দৃষ্ঠ দেখ] যায়। নীচের তলাতেও অনেক গুলো 

কুঠরি। মন্দির পুরনো হয়ে এসেছে । নিয়মিত পুজো হয় না। 
কোনে! ভক্ত মাঝে মাঝে এসে হয় তো কিছু নিবেদন ক'রে 

যায়। মন্দিরের বাইরে সবটাই চাষের জমি | জ্যেষ্ঠ মাসে 

ধান বুনবে বলে ছ-এক খণ্ড জমি চাষ করা হুচ্ছিল, তারই 

“একট। ছবি গত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। 

রামগড়ের প্রকাও হাট বসহিল তখন থেকেই। চারদিক 

থেকে বহু গরুর গার্তি বোঝাই হয়ে জিনিরপআ আসছিল । 

বেলা তখন সাড়ে এগারোটা । এরই মধ্যে দেখি হাটের 
জারগায় বেশ ভিড় জমে গেছে । আমর! বারোটার মধ্যেই 
ফিরে এলাম আমাদের আত্তানায়। সেই দিনই অপরাছে 

কলকাতা ফেরবার ট্রেন বি এন আর লাইনের । ওখানে 
ঈী আই আর লাইনেরও স্টেশন আছে, কিন্ত বিএন আর 
বেশি সুবিধান্ধনক মনে হওয়াতে এই পথেই আসা ঠিক হ'্ল। 

হাজারিবাগ গিয়েছিলাম ঈ জাই জার-এর মধ্যম শ্রেনীতে, 
ফিরলাম বি এন আর-এর তৃতীয় শ্রেনীতে । রামগড় স্টেশনে 

ধুবই ভিড় ছিল, কিন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় কমে গেল, 
আমর] বাহ্ষের উপর বিছানা পেতে রাখলাম । এই পথেন 

সৃতও অতি চংমকার, বিশেষ করে স্ুরি জংশনেন়্ পয় থেকে বড় 



কার্তিক 

বন্ড পাহাড়ের দৃন্ঠ ছবিতে ধরে রাখবার মতো। এই পাহাড়- 
গুলোর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল-- এতে গাছপালার চিহ্ন 
মেই। জদ্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে এই পাহাড়ের দৃষ্ ঠিক 

ছবিতে দেখা! বিলাতী ল্যাগক্ষেপের দৃষ্টকে ম্মকশ করিয়ে 
দিচ্ছিল। চলগু ট্রেনের ভিতর থেকেই একখানি ছবি তুলে 
নিলাম। জুর্য মেঘে ঢাকা! পড়েছিল পাঁাড়ের মাথায় । সেই 
দিকেই ক্যামের! ফিরিয়ে তুললাম সেই পাহাড় ও মেঘের 

সিলুয়েট। 
ইতিমধ্যে দেখি রবি আমাদের এক শুমণ-সঙ্গীর সঙ্গে 

আলাপ ছুড়ে দিয়েছেন । সে এখানকার আদিবাসী । তার! 
একদল মেয়েপুরুষ তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বহুদিন পরে দেশে 

দুর্নীতি 

ফিরে চলেছে। বাংল! ভাষাতেই সে কথা বলছিল, অবশ্ 

তাদের নিজস্ব উচ্চারণে | নাম তায বনমালী। দেশে তার 

বাড়ি আছে, ছ-এক খণ্ড জমি জাছে__তারই “মায়াজালে' সে 
আবদ্ধ । তার মুখে তার জতি সরল উচ্চারণে এই 'মায়াজাল' 
কথাটিতে চমকিত হলাম । যে সংগ্কতির পরিচয়, যে জীবন- 

দর্শনেয় সহজ সরল রূপ আমরা আমাদের দেশের অশিক্ষিত 
পল্লী-কবির গানে শুনি-_-যা! সরল পঙ্গীখাসীর সমক্ত জীবনের 

অঙ্গ_ তারই একটি প্রত্যক্ষ রূপ কুচে উঠল বনমালীর এ 

কথাটির ভিতর দিয়ে । প্রাচীন ভারতের একটি চেহারা চোখের 
সন্ুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । অপরূপ মাধূর্যম্ডিত তার রূপ। 

মনে হ'ল হাজারিখাগ ভ্রমণ সম্পূর্ণ সার্থক হ'ল। 

দুর্নীতি 
আধকুমার সেন 

বিবাতাপুরুষের রচিত গল্পে সব সময়ে নীতিকথার জবকাশ 

থাকে না, কারণ ন্িনি ইসপ অথবা বিষ্ুণশর্ম। নহেশ। মানুষের 
ক্ষদ্রবুদ্ধি দিয়া বিধাতার কার্ধকলাপের ভালমন্জের বিচার করার 
ধ্যর্থ চেষ্টা না করিয়। শুধু যেমন ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিয়া 

ক্ষান্ত হইত্তেছি। নীতি-উপদেশ ইহার মধ্যে নাই, থাকিতে 
পানে না। 

কালা্টাদ জাতিতে বৈষ্ণব, সাবেক পেশা পালোয়ানী, 

হাল পেশ! চোরাই আফিমের আমদানী ও বিভরণ। এবং 

সঙ্গে সঙ্গে জাবন্িক পেশা হিসাবে গুগার সর্দারি। কারণ 

চোরাই আফিমের কারবার কলেজে-পড়! কেরানী দিয়া সম্পন্ 
করানো সম্ভব নহে, ফলে বাধ্য হইয়৷ গুণ্ডার সঙ্ছায়তা লইতে 

ক্য়। সাবেক নিবাস নবদ্বীপ, বঙ'মান বাসস্থান ক্টামবাজার । 

কান্তু শেখের জাতির পরিচয় প্রদান নিপ্রয়োজন, সাবেক 

পেশ! পালোরানী, বত'মান পেশা চোরাই কোকেনের জাম- 

দানী ও বিতরণ 7 সঙ্গে সঙ্গে গুগার সর্দারি। যেহেতু আফিম 
ও কোকেন, হুইটি জিনিসের ব্যবসায়েই কার্ষপদ্ধতি যোটাযুটি 
একই প্রকারের, কাল্ুর পক্ষেও যথেষ্ট পরিমাণে গুগার সহায়তা 

অপরিহার্য । হাল সাকিন চিৎপুর । সাবেক সাকিন সম্ভবত 

বাংলাদেশেরই কোন অঞ্চলে, বত'মানে উচ্চারণটি একটু 
উচ্ছঘেষা হইয়া পড়ায় নির্ণর করা হুরহ । 

উভয়েরই বয়স পরত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে । উভয়েই 
কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে একই ওত্তাদের কাছে কুস্তি করিতে 
এবং শরীর চর্চা করিতে শিখিয়াছিল । তাহার পরবতী যুগের 

শিক্ষ। কাহার পদপ্রান্তে বসিয়া, কেহ জানে না । কর্মপ্রবাছে 

ছ'জনে ছই দিকে ভাপিয়! গেল, দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা! হইত 
না। এক জনের মূলধন ফোকেন, অপরের আফিম, শুতরাং 

জীবিকা অর্জন ক্ষেত্রে রেষারেধি ছিল না। বরং এক ওস্ভাদের 

সাকরেদ ধলিয়া যতটা বন্ধুত্ব থাক উচিন, খানিকটা ছিল। 
কালাচাদ পরম বৈষ্ণব, কাজেই ছোরাষ্ছুরি প্রভৃতি তীক্ষ 

অস্ত্রের পক্ষপাতী ছিল না । বিশেষ করিয়া, লাঠির ঘায়ে 
এবং কখনও কখনও শুধু গল! টিপিয়া এখং বিনা রক্তপাতে 
যখন একটা লোককে অনায়াসে বৈকুঠে প্রেকণ করা যায়, তখন 

ছেরার ব্যবহার নিম্প্রয়োজন ৷ নেহাৎ দায় ঠেকিলে অগত্যা 

কালাচাদ ছোর1 বাবহার করিত, কিন্ত কাটাকুটির ব্যাপারে 

“জাতটৈবফব” সুলভ বিতৃষ্জ! থাকায় বলিত “বানানো” । 

কান্তু শেখের অখস্ত ওপব অর্থহীন প্রেজুড়িস্ ছিল না। 
লাঠি হাতে বাহির হইলে লোকে দেখিতে পায়, হোতা! অর্েশে 

লুকাইয়! রাখা চলে । সন্মুখযুদ্ধে লাঠি বাখহার করার সুবিধা 

বেশী, আচমকা জখম করিতে হইলে ছোরাই প্রশত্ভ। কাল্গু 

অপক্ষপাতে ছুইই ব্যবহার করিত । 

কালু দীর্ঘকায়, ক্ষীপকটি, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া! 
ছাটা।. কালাচাদ অপেক্ষাকৃত খর্বদেহ, বিশালবক্ষ, ক্ষীণকচি, 

এবং মাথ! কামানো । উভয়ের দেখাশোনা বড় একটা! হত 
না, কিন্ত পরস্পরের নামের উপরে শ্রদ্ধা! ছিল । 

পৃথিবীতে শান্তিপ্রিয় পুরুষ জাতির মধ্যে তথাকখিত 

অবলা নারী জাতি সর্ধদাই বিভেদ রচনা করিয়া থাকে । 

রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ডের যুগ হইতে আরম্ম করিয়া আঙ্গ 

পর্যস্ত এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই, সম্ভবত 

ভবিষ্যতেও হইবে না। এক্ষেত্রেও হুইল না। 

শহরে নুতন নানীরত্বের জাবির্ভাব হইল, নাম চাদবাই। 

সে হিশ্ুও নহে, রুসলমানও নহে, পতিতা । লক্ষে 

অঞফলের কোনও হিশ্ু রইসের ওরসে (সম্ভবত, কামণ 



ডও 

এসকল কথা জোর করিয়া বল! কঠিন ) জনৈক বাইন 
গর্ভে তাহার জন্ম । সুতরাং ধর্মের কোনও বালাই তাহার 
ছিল না, এবং মায়ের দুরদৃষ্টি বশত নামও এমন পাইয়াছিল, 
যাছ। হিচ্ছুরও ছুইতে পারে, মুসণমানের হওয়াও আশ্চর্য নয় । 

এই চাদ্বাইকে লইয়া কানু শেখ ও কালার্টাদের বিরোধ 
বাধিল। গোটাকয়েক মাথা ও অপংখ্য সোভার বোতল 
ফাটিধার পর উতয়েই লক্ষ্য করিল, এ রমবীরত্ব তাহাদের 

কাহারও জন্ত নহে, প্রবাদ-প্রপিদ্ধ “নেপো” আসিয়া আগেই 

ঘই মারিয়াছে। এক্ষেত্রে নেপো আসিল বোধাইয়ের 

ইস্মাইল্ ফিল্স কোম্পানীন্ষপে । টাদবাই নাম বদলাইয়! 
দময়ন্ত্রী দেবী হুইলস, এবং “মহাসতী সাবিভ্জী” নামবেয় ছবিতে 
সাবিত্রীর ভূমিকায় মর্মান্তিক অভিনয় করিয়া নাম করিয়। 

ফেলিল। ফলে অচিরকালমধ্যে সে জনৈক ফিল-ডাইরেকইরের 

পরিশীতা স্ত্রী এবং সঙ্গে সঙ্গে হজ হাইনেস্ অব. বোস্বাগড়ের 

রক্ষিতা হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিল। অর্থাৎ কালাচাদ 
অথব] কাছ শেখ, কাহারও অঙ্কশায়িনী হইল না। 

কলহের বিষয়বন্ত নেপো কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় সুদ্ধ 

কিছুদিনের অন্য স্থগিত রহিল, খবরের কাগজে যাহাকে বলে 
সশস্ত্র নিক্ষিয়তা । গত কয়েক বছরে মব্যে মধ্যে খওযুদ্ধ 

ঘ্টয়াছে, ছই দলের দ্লপতির গায়ে আচড়ও লাগে নাই। 
মরিল উভয় পক্ষের কতকগুলি নিরীহ আফিম ও কোকেন 
বিজ্কেতা, টাদবাই সম্বদ্ধে ওৎসুক্য থাকিলেও আশা যাহাদের 

কোনদ্বিনই ছিল না। 

কয়েক বছর কাটিল। যুদ্ধের সময়ে আফিম ও কোকেনের 

ছুপ্্রাপাতা সত্তেও উভয়ের আধিক কোনরূপ অসচ্ছলতা 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ ছুই ব্যবসায়ের সমগোত্রীয় যুদ্ধ- 
কালীন ব্যবপায় অপংখ্যছিল, হইতে পারে তাহাদেরই কোনও 

একটা জঅবলদ্বন করিয়া উত্তয়ে কায়ক্লেশে দ্রিন গুজ রান 
করির়াছে। 

অবশেষে একটি বিশেষ সময় আসিল। সাল ও তারিখ 

শিশুতেও জানে, কাজেই পরিক্ষার করিয়া লেখা অনাবশ্তক । 

কানু থাকিত মুসলমানপাড়ায় এখৎ কালাাদ থাকিত 
হিন্দুপাড়ায়। উভয়েই ভাবিল চাদবাই সংক্তান্ত ব্যাপারটার 
শোক ভূলিবার সুযোগ আসিয়াছে । ফলে কাঘুর সাকরেদগণ 
ছোরা শানাইতে লাগিল এবং বৈষব কালাাদের দেহরক্ষিগণ 

লাঠিতে তেল মাখাইতে জরম্ত করিল । 

একদ! রাত্রে কালা্টাদ তাহার শিষ্যবুন্দকে 'ডাকিয়। 
কহিল, “বন্ধুগণ, যুঙ্ধকাল উপগ্িত। বিশ্বস্তত্ছতে সংবাদ 

পাইয়াছি কান শেখের পাড়ায় তিনটি কিপুনারীকে “বানাইয়!” 
শিককাবাবে পরিণত কর! হইয়াছে । এগুগডামির উপযুক্ত 

শান্তি দিতে হইবে ।” 

'. শিষ্যগণ লাঠি আক্ষালন করিয়া স্ব ্ব রুচি অহ্ছসারে বলিল, 
“হর হয় যহাদেও”, “জয় কালী. কল্কাতাওয়ালী 1” পরম 

প্রবাসী 

* তিন ঘ| লাঠি খাইয়া সে ধরাশায়ী হইল । 

শিপন (বিচি এিএউ বি এরি 

বৈষব কালাটাদ যথারীতি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিনা কানে আল 
দিল। 

ওদিকে কানু শেখ সাকর্েদগণকে ডাকিয়! বলিল, “পেয়ারে 

তাইসব, কালাটাদের পাড়ায় নিরীহ মুসলমানগণেন্র উপরে 
তুয়ুল অত্যাচার হইয়াছে । চারিটি মুসলমান শিশুকে তাহারা 
কালীর নিকট বলি দিয়া কোগ্ডাকারী বানাইয়া খাইয়াছে। 
এ গুগামির শান্তি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ।” 

সাকৃরেদগণ জিকির দিল, “আনন! হে] আকবর 1” কান্ত 

কোনে কথা না বলিয়! নিধিকার ভাবে গড়গড়া টানিতে 
লাগিল । 

বল! নিম্প্রয়োজন, ছইটি সংবাদই মিথ্যা । কিন্তু তাহাতে 

কি আসিয়া যায়? 
সাজ সাজ রব পড়িয়া! গেল, এবং গভীর রজরশীতে কার্প 

শেখ চল্লিশ জন প্রিয় সাকৃরেদকে লব্ীতে বোঝাই করিয়া 
শ্যামবাজার অভিমুখে, এবং কালা্টাদ সমসংখ্যক প্রিয় 

শিষ্যকে লরী বোঝাই করিয়] চিৎপুর অভিমুখে চলিল । জন- 

শুন্য রাস্! ধর্মপংক্রান্ত বাদীতে মুখর হইয়! উঠিল, এবং ভীত 

নগরবাসিগণ দরজ-জানালা বন্ধ করিয়া ঠক ঠক করিয়া 

ফাপিতে লাগিল । 
উভয় পক্ষের দেখা হইল মাঝপথে বড় রাস্তার উপরে । 

আবার “জাল্লাছে! জাকবর” এবং “হর হর মহাদেও” 

ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল, এবং বীরগণ লরি হইতে লাফাইয়! 

পড়িয়া সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইল । 
নিমেষে গোর্টাকতক মাথ] ফাটিল, এবং কতকখ্ুলি পঞ্জরে 

ছুরি বিধিল। কালাচাদ কান্ুর মাথায় লাঠির বাড়ি মারিল, 
কিন্ত কাজু ছশিয়ার লোক, মাথা বীচাইবার বন্দোবস্ত 
পূর্বান্েই করিয়া রাখিয়াছিল। অদুরদর্শী কালা্ঠাদ ন্যাড়া- 
মাথা ঢাকিবার কোনে! চেষ্টা করে নাই, কাধে এক ঘা! ছোরা 

খাইয়াও লড়িতেছিল, কিন্তু কেশবিহীন মন্তকে জীমবেগে ছুই 
মাথ! ফাটিয়া রক্ত 

ছুটিল। 

ব্যাপারটা কত দুর গড়াইত বল! যায় না, সহস| কে যেন 
বলিল “পুলিস 1” নিমেষে লরী ছইটি অদৃশ্য হইল, এবং 
ক্ষপণকালের মধ্যে রাস্তায় গো্টাকয়েক রক্তাক্ত হত ও আহত 
দেহ ভিন্ন আর কিছু রহিল না! । কালু শেখ একটা! অদ্ভুত কাজ 

করিয়া বসিল। রাস্তার ধারের একটা ছোট দরজা! কাধের 
এক ধাক্কায় ভাগিয়! কালা্টাদের হতচেতন দেহটা অবলীলা- 
ক্রমে তুলিয়া ভিতরে চুকিয়! পড়িল । 

পুলিশ নহে, মিলিটারি ৷ একটা! ব্রেম্ ও ছুইটা স্টেন্গানের 

গুলি ছুটিল, পথচারী একটা! নিরীহ কুকুর মরিল, এবং ফত'ব্য 
সমাপনান্তে সাজোয়া গাড়ি চলিয়া গেল । এ পাড়া্টা সেই রাত 
পর্য্ত যোটায়ু$ শান্ত ছিল, 'অকণ্মাৎ কয়েক মিনিটে প্রলয় ঘটা 
গেল ।. পাড়ার লোকে ভারকত্রচ্ম নাম জপিতে লাগিল । 



কার্তিক 

জ্ঞান হইলে চোখ মেলিয়! কালাাদ ভাবিল নিজেরই বাড়ি । 
মাথা! তখনও পরিফার হয় নাই এবং দেওয়ালে টাডানো 
জার্ধানীতে ছাপা নগ্ন নানীৃণ্তিগ্ুলি তাহার পরিচিত। কালা- 
চাদ ও কালু শেখের শিল্প বিষয়ে রুচি একই প্রকারের । 

কাধে ও মাথ'য অসহ্ যগ্রণা, তবু মুখ ফিরাইয়! এদিক 
ওদিক দেখিয়া বুঝিল, এ তাহার খর নহে । কারণ তাহার 
ঘরে উভয় পার্থে নানীমৃন্তির মাঝখানে রাধাকৃষ্ণের বুগল 
মিলনের একথাণি ছবি আছে, এখানে তাহা! নাই । 

কালাাদ যে কয়েক ঘা খাইয়াছিল, তাহ] সাধারণ বাঙালী 
হিন্দ মুসলমানকে পরলোকে পাঠাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত । কিন্ত 
সে সাধারণ মাগ্ষ নে, হতজ্জ/ন হইলেও ফৌং হইবার কোন 
লক্ষণ দেখায় নাই । 

বেলা অনেক হইয়াছে, জানাল! দিয়া ঘরে রোদ আসিয়া 
পড়িয়াছে । কাণা্টাদ উঠিয়া বসিবার চেষ্ঠা করিয়া অস্ফুট 
আর্ভশাদ করির়! আবার শুইয়] পড়িল। 

এমন সময় দরজ্ব! ঠেলিয়া ঘরে চুকিল কান্ত শেখ । 
এক মুহূর্তে রাত্রের ব্যাপারের অনেকাংশই কালাচাদের 

মনে পড়িয়। গেল। কানু কহিল, “এই যে, হোশ, হয়েছে, 
খোদা রেখেছেন ।” 

কালা্চাদ কহিল, “শ!-__লা ! আমাকে এখানে গুম করে- 

ছিদ্ খুন করবার জগন্ভে |” 

» একট! টুল টানিয়া বসিয়া! কালু বলিল, “তওবা, থুন কর- 
বার হলে অনেক আগেই খতম করে দ্রিতে পারতাম ।” 

“তবে আমাকে এখেনে এনেছিস্ কেশ? কি করে 

আন্লি ?” 
“দে সব কথা পরে হবে । এখন তুই শালা একটু খেয়ে 

নে দেখি!” 
চটিয়া কালাচাদ বিল, “আমি জাত বোষ্টম, আমি তোর 

বাড়িতে খাব? কি কন্নব, নেহাৎ জখম হয়ে পড়ে আছি, না 
ছলে তোর দ্বিবট! টেনে ছি'ড়তাম 1” 

হাসিয়। কানু বলিল, “পাগল হলি নাকি? তোকে কি 
আমি গোশত. খেতে বলছি, না তাত খেতে বলছি ? কাচা ছব 
আর মেওয়। জানানো! আছে, ওতে তোদের জাত যায় না। 

নে খেয়ে ফেল।” 

কালা্টাদ কিছুক্ষণ ভাবিল, তার পর বলিল, “কই, দে!” 
“এ যে কুরশীর উপরে আছে, উঠে খা ।” 

কালার্টাদ অতি কণ্ঠে উঠিল এবং বিনা বাক্যবায়ে সে ছই 
কীচা ছধ, দশ-বাকোটা জাপেল, গোটা আষ্টেক কলা এবং 

পরিশেষে চার বোতল সোড! খাইয়। শুইয়া পড়িল । 
কানু কিল, এখন কেমন লাগছে ? 

মন্দ না । তবে কাধট! টনটন করছে আর মাথাট! ছিড়ে 

যাচ্ছে। 

যাবেই ত! তুই শাল! এত ঘুদধু লোক আর তুই এলি 

সিসি লিউ, এ, এ ও (সচল অজ স্পা সপ সই লস ও নিন লও অর ও লি গল ভা শখ প্রচ সই শাহি রি এসি আস চি রা, ওসিসহ এল এরা রাজ, -৪টইওএিরািি 

কিনা খালি মাথায় লড়তে। 

৬১ 

আর পড়লি শেষটায় শালা 
রমজানের চোট খেয়ে! তওবা ! 

কালা্চাদ চুপ করিয়া রহিল। 

কাছু আপন মনে বলিতে লাগিল, গোলাম হোসেনের কাছে 

হুজনে একসঙ্গে সাকৃরেদি করেছি, চোট খেতিস আমার হাতের, 
আফশোধ ছিল না । এ শালা রমজান, যাক শাল! টে"সেছে 

কালার্টাদ কহিল-_আমাকে এখেনে আন্লি কি করে? 
সে অনেক কথা, পরে শুনিস্। কানু শেখ পারে ন। এমন 

কাজ নেই। কেবল এ সাজোয়া গাড়ির গুলিগুলে! হজম হুয় 
না। শুনেছি বড় লাগে । 

চুই জনে একসঙ্গে হাসিল। অনেক বছর আগের মত। 

কালাটাদ কহিল- এটা! তোর বাড়ি? 
ঘাড় ছেলাহয়া কাল জানাইল হু] । 

তুই হি'ছিকে রেখেছিস্ কেউ জানে ? 
কানুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। কহিল, জানে কয়েক 

শালা । কিপ্ত তুই ভাবিস্ নে, কানু শেখের হাত থেকে মাহুষ 
ছিনিয়ে নিতে মৌথ ডর খায় বুঝলি? 

খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া! রহিল, পরে কালাটাদ 
কছিল, ডাক্তার ড।কিস নি ত? 

পাগল] ও সব ঝামেলায় গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। 

দরকার কি? গোলাম হোসেন ওষ্কাদের সাক্রেদ তুই, এটুকু 

জখমের জন্কে তোর ডাক্তার ছেকিম লাগে না । 

ঘুশি হইয়া কালা্চাদ কহিল, ঠিক বলেছিস্। কিন্তু 
আমাকে এখেনে আন্লি কেন তাত বলপি নে? এক 

ওনাদের সাকরেদ বলে? 

তাতে থোড়াই বয়ে গেছে। আসল কথ! হচ্ছে তোর 

সঙ্গে আমার বগড়! কাজিয়া আছে, থুনোধুনি করতে হয় 

আমর! করব । তুই রমক্কাণের লাঠি আর সাজোয়াগাড়ির 
খুলিতে মরলে আমার চলে কি করে? লড়ব কার সাথে? 

এ শেয়ালগুলোয় সঙ্গে? 
সহুস। কালাচাদদ ডাকিল দোন্ত। 

কালু ৮মকিত হইয়া খলিল, চোপ রও শালা, কে তোর 

দোগ্ত 2? আমি তোর ছষমণ। 

সহ্[ন্ডে কালা্ট!« কহিল _ঠিক কথা । তুই জামার ছ্যমণ, 
আমি তোর ছষমণ। দো্তি চৌন্তি পোষায় না জামাদের । 
এখন আমি জখমি, তুই গোলাম হেসেনের সাক্রেদ, জখমী 
লোককে মারতে তোর হাত উঠে না ( কথাটা সম্পূর্ণ সত্য 
নছে)। আমরা হ্লাম গিয়ে শের, শেয়ালের সঙ্গে মায়পিট 

করা জামাদের চলে না। আমাদের ছ'জনের দাঙ্গা জার 

এক দিনের জন্তে মুলতুবি রইল । 
বলিয়া বৈষ্ণব কালাচাদ মুসলমান কারু শেখের শয়নগৃহে 

তাহারই শব্যার় পাশ ফিরিয়া ভইয়া পরম নির্ভরতার রি 

ঘুমাইস্! পড়িল ।. : ৰ 



মাকিণ বৈমানিক বাণিজ্য-পথ 
ভ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 

সুদ্ধোভ্তর যুক্তরাষ্রে বৈমানিক বাণিজ্য পথের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হুইয়াছে। প্রাগঝুদ্ধ কালের তুলনায় মুক্তার শুধু 
ঘে বিমান-যাত্রীদদের সংখ্যা বাড়িয়াছে তাহ! নয়, আকাশ- 
পথে পণ্যদ্রব্য আমদানি ব্রপ্তানির সুবিধার জন্তও সেদেশে 

বিশেষ কর্খতংপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং কেবলমাত্র 

সৈই উদ্ছেন্েই নানা! কোম্পানি গড়িয়। উঠিতেছে । হিসাধ 

করিয়া দেখা গিরাছে ইহাতে মাল ভাড়া অবশ্থ রেলপথের তুলনায় 
সামান্য বেশী পড়ে, কিন্তু অন্তান্জ বিষয়ে ইহ প্রচুর লাভজনক । 
কাজেই এই বিষয়ে ব্যবসায়ীমহলে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত 

হইতেছে । তছপরি সৈন্যবাহিনীর তৃতপূর্বব বৈমানিকগণ 
কর্তৃক বহুসংখাক নৃহন বিমান-পথ প্রতিঠিত হওয়ায় বিমাঁন- 
যোগে মাল প্রেরণের কাক পূরাদমে চলতেছে এবং ইহাতে 
বিশেষ প্রতিযোগিতান্র ভাবও দেখা! যাইতেছে । 

যুক্তরাগ্ত্রের বিতিন্ন অঞ্চলের সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ 

তাক্কা তরিতরফারির, এবং পুষ্প এবং ফলমুলাদির কারবারীগণ 
বিমানযোগে মালপ্রেরপের ক্ুযোগ-স্ুবিধা সন্ধে ক্রমশঃ 
অধিকতর ওয়াকিবহাল হইয়! উঠিতেছেন। তাহার] বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, ইহাতে অনেক মুল্যবান সময় বাচে, জ'হাজে 
করিয়া দুরদূরান্তের গঞ্জে মাল পাঠাইবার সময় তাহা! পচিয়। 
যাইবার যে আশঙ্কা থাকে এই ব্যবস্থ] দ্বারা তাহাঁও নির!কৃত 

হয় এবং যে সমস্ত বাজারে মাল প্রেরণ করিতে আগে বছ সময় 

লাগিত এখন সেই সকল স্থানে আকাশ-পথে তাহ! কয়েক 
ঘণ্টার মধোই পাঠানো! যায় । 

একটি আকাশ-যানে সাধারণতঃ সাড়ে ছয় টন মাল 

বোঝাই করা হ্ইয়। থাকে । আকাশ-পথে মাল চালান 
দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ধাহারা অভিজ্ঞ তাহারা বলেন যে, 

ভবিষ্যতে মাল ভাড়া আরও কমিবার সম্ভাবনা জাছে যদি ন! 

মাল বোঝাই করার খরচ অত্যধিক বাড়িয়া যায়। এই 

ক্রমোরতিশল শিশু-শিল্পের পরিপুষ্টির জন্ত সরকারের পৃর্ঠ- 
পোষকতা এবং ইহার উন্নতির সহায়ক আইন প্রণয়ন যে 
অত্যাবশ্তক সে-কথাও তাহারা বলিয়াছেন । 

যুদ্ধের পূর্বে আকাশ-পথে যাতারাতকারী যালগাড়ীর 
সংখ্য! ছিল খুব কম। ১৯9৪ প্রষ্টাকেও বাণিজ্য ব্যপদেশে 

আকাশ-পথে যাতায়াত বা বিমানে মাল প্রেরণের বিশেষ 
রেওয়াজ না থাকিলেও সৈষ্ভ এবং নৌ-বাহিনী বিমানযোগে 
সমন্োপকরণ সরবরাহ করিয়া ঘুদ্ধ-প্রচেষ্ার সাফল্যের 

পথ ন্গম করিয়া দিয়াছিল। ফলে জাকাশ-পথে যাল 
প্রেরণের উপযোগিতাও প্রমাণিত হইয়াছিল । বুদ্ধকালে 
কতকগুলি বিমান-পথের উপর দিয়! মাঝে মাঝে প্রচার-কাধ্য 
ব্যপঙ্গেশে কতকগুলি আকাশ-যান যাতায়াত কর্িত। সুদ্বান্ে 

দেখা গেল যে, এ সমস্ত পথকে অব্যবগ্থত অবস্থায় না! রাখিয়া 
এগুলির উপর দিয়া পণ্যপ্রব্যে বোঝাই মালগাড়ীসমূ 
চালাইবার ব্যবস্থা করিলে বাণিক্্িক ব্যাপারে বিশেষ 

লাতবাণ হওয়ার সম্ভাবন! আছে। 

নবপ্রতিঠিত বাণিঞ্যিক বিমান-পথের কর্ডুপক্ষ, “মেইন 
&েঁট' হইতে নিউ ইয়র্ক সিটি পর্যযস্ত জীবন্ত গলদা] চিংড়ী আকাশ- 

যানে চালান দেওয়া] ইত]াদি কোন কোন ব্যবসায় যে কিন্প 

লাভজনক হইতে পারে গোরার দিকেই তাছা আচ করিতে 

পারিয়াছিলেন। রেলপথে এ সমস্ত চ'লানী মস্ত যথাগ্থানে 

পেছিতে বহু সময় লাগে এবং গাতীভাড়ার অর্ধেকেরও বেশী 

খরচ পড়ে আন্ষপ্লিক চুঙ্গি, বরফ এবং সামুফ্রিক গাছগাছড়া 

ইত্যাদির জন্য । একে তো! রেলপথে এ সমস্ত মংস্ত প্রেরণ 

ব্যয়সাধ্য, তদছপরি ১৮ ঘণ্ট] ট্রেনে বাক্সবন্গী থাকার দরুণ 
পচিয়! যাওয়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান । আকাশ-পথে কিন্তু 

যে সমস্ত মোটা কাগজের জাধারে করিয়া চিৎ্ড়ী মংশ্ঠ চালান 

দেওয়া হয় সেগ্ুলিতে বরফ দিবার দরকার হয় না, এবং 
গ্ভব্যস্থলে পেৌছিতে মাত্র ছুই ঘণ্টা সময় লাগে বলি! সেঞ্চলি 
পচে না কিংব! শুকাইয়াও যায় না। 

মুদ্ধোত্তর বাণিঞ্টিক বিমান-পথের পরিকল্পনাকারীগণ 

ছোট ছোট মালগাড়ীর পরিবর্তে ১০০ হইতে ৫১০০০ পাউও 
মাল বহুনক্ষম বছুসংখ্যক প্রকাঞ্ড প্রকাণ্ড আকাশ-যান 

চালু কিক্নার চেষ্টা করিতেছেন । এতকাল যাত্রী-বিষানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট আধার গুলিতেই কিছু কিছু মাল বোঝাই করা 

হুইত। কিন্তু যাত্রী-বিষানের সঙ্গে যাহাতে মালবোঝাই 
প্রকাও প্রকাণ্ড “এয়ার এযাফট' জুড়িয়া দেওয়া যায় সম্প্রতি সেই 
চেষ্টাই বিশেষ ভাবে চলিতেছে । ইতিমধ্যে যাবতীয় খিমান- 

পথের কর্তৃপক্ষগণ মালভাড়ার তালিকাও প্রকাশিত করিয়াছেন । 
এই কাধ্যের ুচনা হয় ১৯৪৪ অষ্টান্ে । তখন হইতেই বিশেষ- 
জগণ বাজার সন্ধে তথ্য সংএহ, পচনধন্মাঁ ভ্রব্যাদি টাটকা 
বাখিবার উপায় উদ্ভাবন, প্যাকিঙ তৈরি এবং বিমানে মাল 

চালান দেওয়ার সুব্যবস্থা ইত্যাদি লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। 
আকাশ-পথে ব্যবসায়-বাপিজ্যের ভাবী প্রসার নিম্নলিখিত 

তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। (১) ভ্রত মালভাড়া 
হাস করা, (২) খিক্রেয-্রবোর পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং 
(৩) বিমানপথে মালগাড়ী চলাচলের সুব্যবস্থা । এখন যে 
অতিরিক্ত পরিমাণ ভাড়ার হার নির্দি& আছে তাহা যদি বহুল 
পরিমাণে কমাইতে হয় তাহ্* হইলে নব-পরিকিত “অল- 
কারগে] এয়ারক্রাফট +গুলিকে চালু করিতে হুইবে। সম্প্রতি 
ঘে একশতটি ছোট ছোট আকাশ-পথে মালগাড়ী চলাচলের 
সন্ত উৎসাহ্থী ব্যঞ্তিগণ টাক] খাটাইতেছেন তন্মব্যে অধিকাংশের 
সন্তই খুব অজ্প বূলধম আবম্তক | 



কার্ডিক 

খুতপূর্ধব সামরিক বিভাগের 
বৈমানিকগণ আশা! করেন যে, 
২৫১০০০০১০০০ ডলার বুলধন 

দ্বারাই মাল বোঝাই ছই তিনটি 
বিমান চলাচলের উপযোগী 
একটি লাইন ঘিম্মাণ এবং 
তাহাকে চালু রাখা সম্তবপর। 
বিদ্ত হিসাব করিয়! দেখা 
গিয়াছে যে, দ্রুত মাল চলা- 
চলের জন্ত এক একটি লাইশে 

ছুই কিংবা তিনটি বিমান যথেষ্ট 

নহে | অভিজ্ঞ বৈমাগণিকগণের 

অভিমত এই যে সুষ্ঠুভাবে 
কাধ্য পশ্লিচালনাণে প্রত্যেক 

লাইনের জনা অন্ততঃ ছয়টি 

কি সাতঠি এসার-ঞাফ ট 
আবন্চক | 

ভবিষ্যতে বিমানযোগে 

পপ])্রখ্য আমদানি-রপ্তাশির 

মাশুল এবং ভাঙা ইত]াদি 

নিয়ন্ত্রণে সরকারের হত্তক্ষেপের ৩7 7- 

সন্তান! আছে। এ পথাস্ত সরকারা বিমান বিভাগ এ বিষয়ে 

আদৌ অবহিত হন নাই । কিন্তু দেখা য|ইতেছে যে, এই 
সমণ্তড মাপবাহী আকাশ-যানের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং 

বিমাশ-পথসমৃহও রেলগাড়ী প্রস্থতি সাধারণ যানবাহনের 
লাইনগুপ্ির সমপধ্যায়ে উপনীত হইতেছে । কাজেই যুঞ্ত- 

রাষ্রের গবর্থমেন্ট যেমন রেলপথে এবং রাজপথে যাতায়াত- 

কারী মাশখাহী গাড়ীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তেমনি 
সবগুপি না হইলেও, অন্ততঃ কতকণ্চলি “কারগে৷ লাইনকে" 

নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিয়! নুতন জাইন প্রণয়ন করিতে 
পারেন। 

চালানী পণ্যন্রব্যের পরিমাণ যত বাঠিবে এবং মালগাড়্ীকে 
ধতই বৃহ্দাকারে তৈরি করা হইবে ভাড়াও সেই পগ্নিমাণে 

হ্াসপ্রাপ্ত হইবে । সম্প্রতি একটি সি-৫৪ মালবাহী বিমান 

১৮,০০০ হুইতে ১৯,০০০ পা্টও মাল বহন করিয়া থাকে। 
ইছাতে নিয়তম ভাড়! লাগে প্রত্যেক টন-মাইলে ১৩ সেপ্ট 
ছিসাবে। কোন কোন লাইনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন 
সি-৪ ৭ বিমান, ৫১০০০ হইতে ৬১০০০ পাউও মাল বহন করিয়া 

যাতায়াত করে। সেগুলিতে ভাড়! লাগে প্রতি টন- 
মাইলে ২০ সেন্ট করিয়া । তদপেক্ষা ছ্ষুর্্ধ বিমানগুলিতে 
ভাড়ার হার আরও বেনী, প্রতি টন-মাইলে ২৭ সেন্ট 
করিয়া । এই সকল মালগাড়ীতে করিয়া কত যে রকমারি 
পণ্যদ্রব্য চালান দেওয়া! হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই, যথা. 
পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘন্তী, ফলমূল ও পুম্পাদি । যে সকল পচনবর্থা 
পণ্যড্রবা রপ্তানি করা হয় ভেফের পা তাহাদের অন্যতম । 

রর ৩ চান 
মা স্খনা, 45 
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মালগাড়ীবাহী বিমানে একটি ট্রাক হইতে ক্যালিফোপিয়ার ফলনুল 
ও তরিতরকান্নী বোঝার কর হইতেছে । 

গঞ্জগুলিতে এই জমন্ড মাল খালাস কর! হুইবে। 

পুর্বব হুক্তক1$&্রের 

বর্তমানে বিমান-মাল গাড়ী যে শুরে পৌছিয়াছে তাহাতে 
যাবতীয় পণ্যব্রব্য উৎপতি-স্থান হইতে সরাসরি বিমানযোগেই 
লক্ষ্যন্থলে পাঠানো হইবে । অন্য কোনও যানবাহনের 
প্রয়োজন হইবে নাঁ। ভবিষ্যতে পগ্লাইডারসমৃহ কি ভাবে 
বাখহত হইবে তাহার কোনও নিদ্ধি্ পরিকল্পনা! এখনও 
কর] হয় নাই। খিমান-মালগাড়ীর পরিচালকগণ একগ্রাও 
মনে করেন না যে, আকম্মিক কারণ ব্যতীত মালপত্াদি 
নামানোর জন্য বর্তমানে প্যারাস্থট ব্যবহারের প্রয়োজন 

হুইবে। 

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মাঞ্িন রেলপথের মালিকরাই 

আকাশ-পথে এই অভিনব ব্যবসায়ের গতি-প্রক্কতি সম্বন্ধে 
সবচেয়ে বেশী হুতৃহলী হুইয়! উঠিয়াছেন। তাহার] দেখিয়া- 
ছেন যে, বিমান-পথ চালু হওয়ার দরুন ইতিমধ্যেই 
তাহাদের শতকরা! যোল ভাগ যাত্রী কমিয়। গিষাছে এবং 

ভবিষ্যতে উহা আরও হ্াসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা! আছে। 
এক্সপ্রেসযোগে দ্রুত মাল জামদানি-রপ্তানির লান্ভজনক ব্যবসা 

দ্বারা এতদিন তাছার! বেশ ছু-পয়স|! কামাইতেন । এখন 
বৈমানিক প্রতিযোগিতার ধরুন এই বাযধসায়ের কি পরিষাণ 

যেতীাহাদের হাতছাড়া হইয়া! যাইবে তাহ] ভাবিয়! তাহার! 
উৎকঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। বুক্তরাষ্ট্রের এই আঅতিনব 

ব)বস্থার দরুন পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মালপত্র বহুনকান্নী 
বাম্পীয় বাহুনসমূহ্র উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়! পরিলক্ষিত 
হইবে । ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ব্যবলা-ক্ষেত্রে বিমান-পথে 



৬৪ 
সিটি 

হুইতেছে। প্রাগযুদ্ধকালে সযুত্রের উপর দিয়] মাত্র ৮০,০০০ 
মাইল ব্যাপী আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, কিন্ত 

মুদ্ধকালে মার্চিন বিমান-বহরের কর্তৃপক্ষ সৈন্য এবং নৌ- 
বাহিনীর সহযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ২০০১০০০ মাইল 

বিমান-পথ নিশ্দাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

সম্প্রতি সমুদ্রপারের বিভিন্ন দেশ হইতে মাফিণ সিভিল 
বিমান-বিভাগের দপ্তরে ষে একশতটি আবেদনপত্র আপিয়াছে 
তাঙাতে দেখা যায়, রুদ্ধোততয়-কালে সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেঞ্ন 
করিতে ছইলে ১৪০,০০০ মাইল বৈদেশিক বিমান-পথ নির্শাণই 

বথেঞ্। ইহা! কার্যে পরিণত হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়- 

বাণিজ্যের সহিত সংগ্রি্ই মাফিণ শিল্পপতিদের সযুদ্রের 
পরপারবর্তা দেশসমূহের গঞ্জ গুলিতে ভ্রুত মাল চালান দেওয়ার 
পক্ষে বিশেষ নুবিধা হইবে। 

মার্কিণ ত্রয়ার ট্রাজপোর্ট' এসোসিয়েশ্তনের সাম্প্রতিক 

অনুসন্ধানের কলে দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪৬ হংরেজীর শেষ 
ভাগে অথবা ১৯৪৭-এর মুপতে যুক্জরাষ্ের দেশচর এবং পমুদ্র- 

পরপারগামী এই উতভয়বিধ বিমানের সংখ্যা হইবে ১২৩৯ খানি 
এবং তাহা! সবনুদ্ধ ৪৯,৭৫৭ জন যাত্রীকে লইয়া বংসয়ে 

১০১০৪০০১০০০০ মাইল আকাশ-পথ অতিক্রম করিবে। 
অর্থাৎ যুদ্ধের আগেকার তুলনায় যুদ্ধোভতপ্লকালে বিমান-বহুরের 
সংখ্যা তিন গুণ এবং তাহাদের যাত্রীবহন-ক্ষমতা সাত গুণ 

বৃ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । 

প্রবাসী 
পিউ এরাই এপিএস এত পা এ সপন সপ 

ব্যাপকভাবে মাল চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং. 
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যাত্রী এবং মালগার্ঠীবাহ্হী বিমান-পথ সম্প্রধারণের বিপুল 
হ্যায় সঙ্থলানেযর জভ ১৯৪৬ ইংরেজীর ১২ই মে তারথে মুক্ত- 
াধ্রের কংগ্রেস কর্তৃক প্রেসিডেন্ট টয়্যানের স্বাক্ষরিত একটি 

প্রভাব পাশ হইয়াছে, তাহাতে আগামী সাত বংসরকাল সমগ্র 
মুক্তরাণে বিমান-বন্দর নির্পাণের জঙ্গ মোট ৫০০ লক্ষ ডলার 

মঞ্চুর হইয়াছে । বর্তমানে ১৬,০০০টি বিমান-পথের জ 
মাত্র ৪১,০০টি বিযান-খাটি আছে । বিগত দশ বংসর বিমানের 
কার্যকারিতা আগেকার তুলনায় হাজার গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, কিন্ত যাত্রীদের অবতরণের এবং বোঝাই মাল খালাস 
কর। ইত্যাদির সুব্যবস্থা! কিছুমাআ বাড়ে নাই বলিলেই চলে। 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে হা ম্পষ্হ প্রতীতি হুয় যে, মার্কিণ 

যুক্তরা্ে বিমান-জগতে নবদুগের প্রবর্তন হইয়াছে । যাঁদও ইহ! 

এখনে! পরিকল্পনাকা্ীদের আশার অন্ঞ্চপ উন্নতি লাভ করে 

নাই, তথাপি ইহ! নিশ্চিত যে, ইহার অগ্রগতি অব্যাংতভাবেই 

চলিয়াছে এবং সকল দ্বিক ধিয়াহই আকাশ-যানের উঞ্ল 
ভবিষ্যৎ ্থচিত হইতেছে । বর্তমান সময়, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের 

মাঝামাঝি পধ্যস্ত আকাশ-পথে মাল চলাচলের ব্যবস্থার 

সফলত। সম্বন্ধে যতই সংশয় বিগ্চমান থাকুক না কেন, একটি 
বিষয়ে কিন্ত তিলমাঅও সংশয় নাই । তাহ] এই যে, ভাড়া যদি 
হাস পায় এবং বিমান-পর্রিচালন-ব্যবস্থার উত্ততি হয় তাছ। 

হইলে মার্কিণ ব্যবসায়ীগণ এবং জনসাধারণ বহুদুরখিস্ঁত 
আকাশ-পথে ভ্রত মাল চালান দেওয়ার সুযোগ এবং সুবিধা 
লাত করিয়! অদূর তবিষ্কতে বিশেষ ভাবেই উপকৃত হুইখে। 

নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ 
জ্হেমলতা ঠাকুর 

জাত্বার বলে বলীয়ান যার! তারাই প্রকৃত বীর, 

সত্যের বলে সাধন! তাদেয় ধৈর্য্যের বলে ধীর । 

অসহ কেশ সছিতে তাদের আত্মায় রথে বল, 

স্বাধীন আত্মা তাদেরই লভ্য বলহীনে নিক্ষল | 

সত্যে ঘাদের অচল শ্রদ্ধা তার! আলোকের তৃপ্ত, 

সতা যুগের তারাই সাক্ষী, নাশে মিথ্যার দন্ত । 

হত্যা করিয়া নিজে হত হয় রক্তে ভিজায় মাটি 
সত্যুর ধারে গা্ডাইয়া করে পাপ লয়ে খাটাখাটি। 

বিলুপ্ত তার! বিস্বৃত তারা, তার] ধ্বংসের শেষ, 

নিঃশেষে তার! সুছি চলে যায় চিহ্ছ রাখে না দেশ। 

সত্যের জয় হবে নিশ্চয় অক্ষয় বীজ মন্ত্র 

সে মন্ত্রবলে কি মুকৌশলে গাথ! এ বিশ্ব-তন্ত্র। 

তার পানে চাও দৃষ্টি মিলাও যজ্জে যোগাও হবি 

আত্মার সবে সাক্ষাৎ পাবে সত্য দৃষ্টি লভি। 



জন যাত্রী অথধ| ১৬টন মাল বহৃনক্ষম চারিটি এপ্রিনবিশিষ্ মার্বিন বিমান | ইহা! ৩০,০০০ ফুট উদ্দে 
ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে উড়িতে পারে 

যুক্তরাষ্রের বিভির অঞ্চলে চালান দেওয়ায় জন্ত একটি মালবাহী ধিমানে পার্শেল বোঝাই কর! হইতেছে 



দুর্গোৎসব-প্রশ্ন 
( প্রথম প্রকরণ ) 

প্ীযোগেশচন্ত্র রায়, বিদ্যানি ধি 

বনু বিজ্ঞ এনে হু্গাপৃজ্ঞার উৎপত্তি অশ্রসন্ধান করিয়- 
ছেন। কোন কোন এঁতিহাপিক বিঙ্বঘা দণমীএ শবরোৎ- 
সব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাভ ও শবর জাতির 
একটি উৎ্দব মাত হইয়া দুর্গাপূজায় পরিণভ হইয়াছে । 
কেহ নবপত্রিক! দেধিয়! বুঝিন্বাছেন, শরংকালে আসশ্বদগ্ত 
লংগ্রহ হয়, দুগাশুজ। নবান্ের উত্দব। কাহারও মতে 
বলন্তাগমে আমর য্খেন বসশ্থোহদব করি, শরৎ খু 
দেখি] তেমন শরদোত্সব করি । এইকপ, ধিশি ছুর্গোত- 
বের যে অক দোবিয়ান্েণ, তিশি তেমন অঞ্ধের হৃস্তী দর্শন 
করিম্াছেন। 

কয়েক বত্দর হইতে হুগাসুজার পুবে শক্ত ও ঠাবুক 
দেবীর পুরাণেক্ত মহিমা কীতনি করিতেছেন । কোন 
কোন পণ্ডিত বৈদিক গ্রপ্থে ৭ পুবাণে দেবীর নামোপ্লেখ 
প্রদর্শন করিতেছেন । এভদ্ৰারা দেবী-করনার প্রাচীনত। 
জানিতে পারিতেছি, কিন্তু দুর্গাপুদ্া প্র উৎ্দবের উৎপত্তি 
* স্বরূপ পাইতেহি না। 

বাস্তবিক প্রশ্নটি সোজা নয় । ছুগাপৃদ্জা ৪ তত্কালীন 
উৎসব, এই ছুই অঙ্গের উৎপতি এ প্রকৃতি চিন্তা করিতে 
হইবে। ইহাদের আগ্পূৃধিক ইতিহাস সন্কলন ছুংশকা। 
কারণ আমাদের অর্ধিকাংশ পৃঙ্গায় বন প্রাচীন স্বৃতি জড়িত 
আছে। সে প্রাচীন ফে কে!ন অতীত কালের সাক্ষী, 
কোন্ মানব-চিন্ত বুশ্তির ব'হা প্রকাশ, তাহা খলিবার উপায় 
নাই । কালে কাগে দেশে দেশে পুঙ্গা-পদ্ধতির পঠিবত নি 

অবশ্থস্ভাবী। পুরাতন 'অনুান গিয়াছে, নৃতন আপিয়াছে, 
ভখংপি লৃনে পুবাহনের চিহু ছু কিছু বহিযা গিম্াঞ্ছে । 
কারণ মানবের স্বগাব এই, নৃতন কিছু কিতে হইলে 
পুরাতনকে আশ্রয় করে। 

দেবীর পুঙ্জার উৎপত্তি ও স্বরূপ চিন্তা! করি:ত হইলে 
পুজা-প্রকরণ অন্থধাবন কভবা। কিন্তু পূর্বকাঙ্গের পৃজা- 
পদ্ধতি কিছুই জান! নাই। এই সম্থন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন 
উত্থাপন করিতেছি । যথা--( ১) আশ্বিন শুক্র নবমীতে 
যোড়শোপ5'বে সমারোহ দেবীর পুঙ্জা বিহি ত, কিন্ত পূজা 
রস্তের কয়েকট দিন আছে। তবে অইঃমী নবনীর মাহাত্মা 
সন্ধিক্ষণে কেন? ভাত্র কষ নবমী, আশ্বিন শুরু প্রতিপদ 
যী, সপ্তমী ও অষ্টমী হইতে পৃক্গা আর করা যাইতে 
পায়ে। বিভিন্ন দিনে পৃজ্ারন্তের হেতু কি? কেবল 

অষ্টমীতে, কেবল নবমীতে পুজা করা যাইতে পারে। এত 
দিনের মখো সপ্তমী অষ্টমী নবনী মাত্র এই তিন দিন 
প্রতিমায় পুজা হইয়। থাকে । অধিকাংশ গৃহে খিল 
উরু প্রতিপদ হইতে পূজা! আরস্ত হইয়া থাকে । অবশি্ 
দিনে গলপুর্ণ ঘটে দেবীর পুজা হয়। জলপূর্ণ ঘট, মুখে 
আম্র-পন্নব, কিসের দ্যোতক ? ঘটে পটে গ্রতিমান দেবীর 
পুজা কর! যাইতে পারে । যদি ঘটে পুজা সিদ্ধ হয়, প্রতি- 
মার প্রয়োজন থাকে না। যঠীর সায়ংকাগে বিশ্ব বৃক্ষমূলে, 
তদ্ভাবে মুখাকলযুক বিব-শাখায় দেবীর বোধন এবং আষ- 
হণ ও অধিবাস হয়। হহার অর্থকি? তবেকি প্রতিপধ 
হইতে পঞ্চমী পথ্যস্ত পুজা বৃথা হইতেছিল? বোধন 
শব্দের অর্থকি? দেবীকে জাগরিত করা? তিনি কি 
এত বিন নি্রিত ছিলেন? নিদ্র। হইতে পারে না। ধিনি 
হটি-গ্থিতি-প্রলয়-কাবিণী জগজ্জননী তাহার নিদ্রায় গ্রলম় 
হয়। বোধন সময়ে বিশ্ববৃক্ষে পূজা] করিতে হুয়। বিষ- 
প্ুক্ষ অধিকার প্রি্ব। ইহার কারণ কি? আরও, বিশ্ব- 
বুক্ষর সমীপে নবপত্রিক! স্থাপন করিতে হয়। নাষ নৃব- 
পত্রিকা, কিন্তু নয়টি বুক্ষের পত্র না হইয়া নয়টি বুক্ষ কিছা 
নয়টি বৃক্ষের শাখা রঙ্জুর ঘবারা বাধিয়া স্থাপিত হয়। সে 
নয়টি নুক্ষ এই-__রস্ত!, কচু, হবিস্রা, জয়ন্তী, বিন, দাড়িম, 
অশোক, মান ও ধান্ত । নব পত্রিকার অর্থ কি? বাকুড়ায 
কেছ কেহ গ্রতিমান্ পুক্ধ! না করিয়া নবপত্তিকায় পুজা 
করেন। "অতএব মনে হয়, নবপত্জিকা দুর্গার স্বরূপ বা 
নবদ্র্গ। তাহা হইলে প্রতিমার প্রয়োঙ্জন কি? নব- 
ছুর্গাই বাকি? বিশ্বশাখ। ও নবপত্রিক! স্থাপনের নিমিত্ত 
চণ্তীনগুপ হইতে পৃথক এক স্থানে হুত্র-বেষ্টনদ্বার1 এক বশ্ব- 

গৃহ নিমিত হয়। ইহারই বা! হেতু কি? এই গৃহে 
অলক্তক, সুত্র 9 ছুরিকা রাখ! হয়। এ সকলের প্রয়োজন 

কি? সপ্ুষীতে নবপত্রিকা চণ্তীযগ্ডপে প্রতিমার পারে 
স্থাপিত হয় এবং প্রত্যেক বৃক্ষ পুজ্গিত হয়। নবমীতে 
পূজার সময় ছাগ বলিদানের পূর্বে ( কোথাও পরে ) ইক্ষু ও 
কুম্মাগড বল দেওয়া হইয়া থাকে। পশুবলির সহিত এই 
ছুই উদ্ভিদের বলি বিসনৃশ নয় কি? কুমারী পুঙ্গ! দুর্গা- 

পৃঙ্জার এক বিশেষ জঙ্গ। কুমারী পূজার হেতু কি? 
ইত্যাদি নানপ্রশ্ন উদিত ছয়। 

উত্সব সঙন্ধেও প্রশ্ন আাছে। হূর্গাপৃজার পূর্বে পথ- 
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ঘাট গৃহ পরিষ্কৃত, চণ্তীমণ্ডপে বনমাল! ল্দিত, মণ্ডপের ছুই 
পার্খে কদলীবৃক্ষ রোপিত হয়। পুরাকালে ধবজ| উত্তোলিত 
হইত। বহুকাল হইতে আর হয় না। নববন্ত্র পরিধান 
উৎসবের এক প্রধান অঙ্গ । আমরা লক্ষ্মী সরম্থতী পুজা 
করি, কিন্ত তহৃপলক্ষে নববন্ত্র পরিধানের বীতি নাই । স্থান- 
বিশেষে শ্তামা-পুজার সময় ও বিষ্ঞর পোলযাত্রার সময় শব- 
বন পরিধানের বিধি আছে । * দশমী তিথিতে দেবীর বিস- 
নের পর নদীতে কিন্বা তড়াগে দেবীর প্রতিমা, বিদ্বশাখ! 
ও নবপত্রিক! নিক্ষিপ্ত হয়। তখন জল ও কাদ! পরম্পরের 
গাজে নিক্ষিপ্ত হয়। আর সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাবা 

,প্রয়োগত্বারা শবঝোসব হয়। ইহ! উৎসবের এক 
অজ নির্দিষ্ট হইয়াছে । [ দক্ষিণ রাঢে জল কর্মম নিক্ষেপ 
ও ক্রীড়া-কৌতৃক আছে, কিন্ত অন্নীল ভাষ! প্রয়োগ 
কখনও শুনি নাই। কু প্রচলিত ছিল কিনা, 
সন্দেছ। ] তদনস্তর গৃহে আলিয়া গুরুজনকে প্রণাম, 
বন্ধুজনের পরম্পরের কুশল-সম্ভাংণ ও সকলে সিদ্দি- 
পানের ব্যবস্থা আছে। এখানে জিজ্ঞান্ত অন্ত দেবীর পূজায় 
শবরোৎসব হয় না, সিদ্ধি পানও হয় না। ছুর্গোখ্সবে হুর 
কেন? দশমীতে দেশীয় রাজ্জে নীরাজন হয়। বুছের 
অন্সশস্ম মাঞজিত, তৈরলিপ্ত, অশ্ব-গঞ্জাদির গাত্র ধোঁত, 
অলঙ্কত, পদাতি রণসজ্জায় ভূষিত হয়। মন্ত্রারা তাহাদের 
পুজা হয়। অপরাহে রাজ। কিম্বা সেনাপতি যুদ্ধযাআ। 
করেন। সে দিন যাত্রা করিয়া রাখিলে পরে আবশ্তক 

কালের যুদ্ধে জয়লাভ হয়। 
সিংহ-বাহিনী মহিযাস্থরম্দিনী রণচণ্ী রূপে দশভুজার 

গ্জা হয়। প্রতিায় ঘেবীর ও রৌদ্ররস প্রকটিত হয়, 
তাহা বঙ্গদেশে বাৎসল্য রসে পরিণত হ্ইয়াছে। কবে 

হইতে কেন চণ্তী শিবের ঘরণী হইলেন, বঙ্গের ইতিহাস- 
বেত্তারা অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা জানি না। হজমান 

গৃহী ও গৃহিণী মনে করেন, পার্বতী উমা পিতৃগৃহে তিন 
দিন আসিয়াছেন। তিন দিন থাকিয়া কন্তা শ্বশুর গৃহে 

প্রত্যাবত্ন করেন। গৃহিণী কন্তাকে নির্মঞ্চন* করেন। 
তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে থাকে, আর বলেন, মা আসছে 
বছর আবার আসিবে। পাঁজিতে দুর্গা-প্রতিমার চিজ 

শিবের অনুচন নন্দীকে মেলানি মোট বাধিতে দেখা যায়। 

এ নব কোথা হইতে কবে আমিল ? 

* লোকে বলে, বরণ। কিন্তু বিসঞনকালে বয়ণ হইতে পারে 

ন1। প্রাচীন সাহিত্োে “নিছিয়া ফেলিল পান” সেই কম+। 

জামাক্ম তোজয তাঘুল প্রভৃতি দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ধরিয়া 

প্রতিমার পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। সব মঞ্চ ধাতু পুজায়। কেহ 

কেহ নির্ঘকূন বলেন। বিশ্ত মু ধাতু আছেকি? 

০০ শু ০ 

মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীম্ম পর্বে, ছুই স্থানে 
হুর্গার স্তব আছে। মহাভারতে এই ছুই ত্যব প্রক্ষিগ্ত 
বিবেচিত হয়। প্রক্ষিপ্ত হউক, অদ্ততঃ ছুই সহম্্ বৎসরের 
পুরাতন । সেই ছুই স্তব পাঠ করিলে আরও অনেক প্রশ্ন 
উদ্দিত হুয়। কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি । যখা--বিরাঁট 

পর্বের ৬এর অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “হে যশোদা- 
নন্দিনি, নারায়ণ-প্রণয়িনি, কংসধ্বংসকারিণি কষে, হে 
বালার্ক সদৃশে চতুর্বক্ষে, ! বিদ্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাস- 
স্থান ।” দুর্গা যশোদা-গর্ভসভ্তা, ইহা মার্কপ্ডেয় পুরাণে ও 
অগ্য পুরাণেও আছে। ইনি কংসাহ্থর বধ করিয়াছিলেন? 
তুর্গীঝ এক নাম বিদ্ধাবাসিনী কেন হইল? সেইখানেই 
আছে, কংস তাহাকে শিলা তলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে 
তিনি আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন । ভীম্মপর্বে [২৩-এর 
অধ্যায়] অন্ন বান্তদেবের বাক্যাচ্সারে স্ব করিতেছেন, 
“হে গোপেন্দ্রান্জজে, নন্দ গোপকুলসগ্বে, কোকমুখে ৷ তুমি 
জন, কটক ও টচত্যবৃক্ষের সন্গিধানে নিরন্তর অবস্থান কর। 
হে কাস্থারবাসিনি, তোমার প্রলাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়গান 
আমর! করিতে সমথ হুই ।” তু! চতুমুখা। বন 
টতুমুপি॥ কারণ চারি বেদ তীহার মুখ-কমপ হইতে নিগত 
হইয়াছে । মহেখর মহাকাল, চতুধুগ নিন্ীক্ষণ করেন। 
হূর্গ| কালী তাহার ৪ চতুমুখ হইতে পারে। কিন্ত এমন 
প্রতিমা দেখিতে পাই না। দুর্গা কোকমুখ!। কোক, 
বন্তকুকুর বলা হইয়াছে, ছর্গার মুখ কুকুরের তুল্য । শিবা 
শবে দুর্গা ও শগালী বুঝায় ইহার কারণ কি? তিনি 
থাকেন কোথায়? কান্তারে জদ্ব; কটক ও চৈত্যনুক্ষ 

সম্নিধানে। জদ্বগাছ জ্ামগাছ, কটক--কতক, অবিষ্ট, 
রিঠা, চৈতাবুক্ষ অশ্ব বোধ হয়। ছুর্গা ও কালী 
স্বরূপতঃ একই | বঙ্গদেশে অনেক স্থানে শ্াশান-কালীর 
মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে মুতি নাই, নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্মশানকালী নাম আছে। বোধ হয় 
কাস্তারে এ সকল বৃক্ষের সমীপস্থ কালী পরে.শ্মশান-কালী 

নাম পাইয়াছেন। কোন্ প্রদেশে এই ছুই স্তব রচিত হইয়া- 
ছিল তাহা বুবিবার উপায় নাই। মহাভারতে বনপর্বে 
(২২৯-এর অধ্যায়) আরও আশ্চধ কথা আছে। দুর্গ 
মহিষান্থর বধ করেন নাই, কাতিকেয় করিয়াছিলেন। 

এইরূপ বিরোধের মীমাংসা করিতে গিয়া পুরাণ-কারেরা 
বলেন কল্পাস্তরে দেবী নানা মৃত্তি ধারণ কিয়! নানা অস্থুর 
ব্ধ কনিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লাস্ত সামান্ত কথা নয়। 
রক্মার এক দিনের নাম কল্প । ব্রদ্ধার সৃষ্টি যত কাল থাকে 
তত কাল এক হি লয় পাইয়া আর এক ন্যষ্টি আরম্ভ হইলে 
কল্পাস্তর বলা যায়। আমরা ছুই-চারি শত বর্ষের কথা 

স্বরণ রাখিতে পারি না। বল্লান্তরে কি হইয়াছিলকে 



কান্তিক 

জানিতে পারে? বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশে 
দুর্গার কীতির সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল 
পুত্বাণ-কারেরা সে সকল স্ব স্ব বুদ্ধি ও কল্পনাবলে লিখিয়া 
গিয়াছেন। পরে ম্মাত” উট্টাচার্ষেরা পু্জা-পদ্ধতিও ছৃর্গা- 
মাহাত্মযের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন । 

কালী ও দুর্গাপূজায় জাতিবর্ণনিবিশেষে সকলেরই 
অধিকার আছে। শাস্ত্কাঝের! দেবী পুজার এই অধিকার 
দিয়াছেন, একথা বলিতে পারা যায় না। সঙ্কটকালে ও 
যুগ্ধোগ্থমে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে 
ও করিয়া থাকে । অধিক কালের কথা নয়, ভাকাতের। 
কাটারীতে কালী পুজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির 
হইত | 

বাঙ্গালী কালী পৃ! করেন। আশ্চষের বিষয়) দক্ষিণ- 
ভাতের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে কেরল দেশে কালীপুজ। 
বছ প্রচলিত আছে । এমন গ্রান নাই যে গ্রামে কালীপুজা 
9 তৎসম্পকে ভতৎ্সঝ হয় ন1।* ভারতের পৃবোত্তর অংশে 
আসামে ৪ ব্ঙগদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কেরলে 
একই দেবীর পু্জামু প্রায় একই প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। 
কিগ্ত আসাম বিহার ৭ বঙ্গ ব্যতীত আর কুন্তাপি মুন্নী 
দ/ভুজারু পূজা হয়না। ইহারই বাহেতু কি? 

ছুগাপুজার পদ্ধতিতে অনেক দেশাচার বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে । বঘুনন্দন ওট্রাচাষ হুর্গাপূজাতত্ব € ছুগগোৎসব 
তত্ব লিখিয়াছেন। তিনি চারি শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। 
তিনি কোন কোন বিধানের পৌরাণিক প্রমাণ তুলিতে 
পারেন নাই । পেসেস্থলে ইহাই আচার বলিয়াছেন। 
দেশাচারের উত্পততি নির্ণয় ছুঃসাধ্য । দেশাচার ব্যতীত 
কুলাচার আছে। প্রপিছ্ধ পুরোহিত-বংশের এক এক হূর্গা- 
পুজার পঞ্চতির পুথি আছে। তাদন্ুসাবে পুরোহিত যজ- 
মানেএ ছুর্গাপু্জা করিয়া থাকেন। সপ্তমীতে পণ বলির 
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নাই। কেবল বই-পড়ায় ব্যাপার সম্পন্ন হইবে না। কালী 
পূজায় অভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালী কেরল দেশে গিয়। পৃজ। ও উৎ্মব 
দেখিয়! ছুই দেশের জঙ্থষ্ঠান ঘিলাইলে বের ইতিহাসের একটা 

গুপ্ততত্থ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। কেরলের কালী পুজা 
তাস্্রিফমন্জ কোথা হইতে গিয়াছে? কেরলীয়ের সহিত বাঙ্গালীর 
আরও সাঘৃশ্ত আছে। 

ছুগ্গোৎসব-প্রন্ধী ৃ ৬ 

বিধান নাই। কিন্তু কোন কোন বাড়ীতে ছাগ বলি হইয়া 
থাকে । বাকুড়া বিষুপুরের মল্পরাজারা বৈষ্ণব ধর্ম এত 
প্রচলিত করিয়াছিলেন যে ছুর্গাপুজাম পণ্ড বলি উঠিয়া 
গিয়াছে । এক কায়স্থ জমিদার-বাড়ীতে নবপত্রিকায় ছূর্গা- 
পূজা হয়, পণ্ড বলি হয় না। কিন্ধুঅন্প ও মাগুর মাছের 

ঝোল ভোগ দেওয়া হয়। বিষুপুরের এক ভট্রাচার্যের 
বাড়ীতে ছুর্গাপূজ] হয়। ধাতুনিমিত দশতৃক্জ! প্রতিমা 
আছে। তদুপরি একটি মৃন্ময় নানীমুণ্ড স্থাপিত হয়, 
প্রতিমা বস্াচ্ডাদিত খাকে। ইহার নাম মুণ্ড পৃঙ্জা। পণ্ড 
বপি নাই, কিন্তু বিসর্জনের সময় পাস্ত-ভাত ও পোড়া চেং 

মাছ জামিরের ঝস ও সন মাথিয়া ভোগ দেওয়া হয়। কনণ্তা 
পতি-গুহে যাইতেছেন, অগ্্ ভোজন করিয়া যাইবার রীতি 
নাই, তিনি দই ও মুড়কির ফলার ক্রিয়া যান। এইক্প 
নানা স্থানে নানাবিধ কুলাচার পূজার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। 

প্রতিমা-নির্মাণেও দেশাচার প্রচল হইয়াছে । বাঢ় 
দেশে ক্ত্রধর প্রতিমা-নিমাণ করে। কারণ স্ুত্রধর 
সেকালের ইগ্রিনিয়ার। প্রতিমা-নিমণণে মাপ-জোখের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে । কলিকাতা ও পূর্ববঙ্জে কুস্তকার্ 
এবং পূর্বদিকে মৈমনসিং ও ত্রিপুরায় গ্রহাচাধ প্রতিমা- 
নিমণণ কৰেন। প্রতিমা-নিম্াণ শিল্পকর্ম। বিশ্বকষণার 
পৃঙ্জা ন করিণে শিল্পকর্মে অধিকার জন্মে না। 

বঙ্গদেশে মুনসয়ী দশতৃজার পৃ! অধিক পুরাতন বলিয়! 
মনে হয় না। যাহার! এ বিষয়ে অন্সন্ধান করিয়াছেন, 
তাহারা শুলপাণি কৃত “দুর্গোৎসব বিবেক নাম উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। শূলপাণি বধঙ্শীয় নিবদ্ধকার ছিলেন. 
তিনি চতুর্দশ গ্রীষ্টশতাবে ছিলেন। মিথিলার কৰি বিদ্যা- 
পতি “দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী* লিখিয়াছিলেন। তিনিও এই 
শতাবে ছিলেন। ইহাদের পৃবে বঙ্গীয় ভবদেব ভট্ট দুর্গার 
ুন্ময়ী মৃতি পুজার ব্যবস্থা দিয়াছেন । তিনি একাদশ শ্রী&- 

শতাবে ছিলেন। তিনি কতিপয় পুববর্তা স্থতি-কারের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গার প্রতিমা পুজার লিখিত 
নিদর্শন দশম শ্রীষ্টশতাবের সেদিকে পাওয়া! যায় নাই। 
এই পুজা কোথ৷ হইতে আসিল? 

নিবন্ধ থাকিলেও দুর্গাপূজা অধিক প্রচলিত ছিল ন1। 
লোকবল ও ধনবল না থাকিলে এই পৃঙ্গা সম্পন্ধ হইতে 
পারিত না। ইহার পরিবতে” লোকে মঙ্গল-চণীর পুজা 
করিত। এই পুজা আট দিনে সম্পন্ন হইত। 

প্রায় শত বৎসর পূর্বে রাঢ়দেশে অনেক বাড়ীতে 
দুর্গোৎসব হইত । বত্মানে ভাহার এক আনা মাত্র 
আছে কিন সন্দেহ। শরৎ্খতু যমদংঘ্্া, লক্মীও চঞ্চল! । 
ম্যালেরিয়ায় ও কালদোষে যাবতীয় উৎসব শ্রীহীন ও লুগ্ু- 
প্রায় হইয়াছে । 



৬৮ 
০ আশি সপন এপ ইসস এিন এন রস, জি 

পূর্ববঙ্গে গ্রামে গ্রামে অনেক বাড়ীতে দশভুজার পূজ! 
হইয়া থাকে । সে দেশ নিশ্চয় ধন্ত | দু:খের বিষয় আমি 
সে দ্নেশের দুর্গাপৃজ। দেখিবার সুযোগ পাই নাই। পশ্চিম- 
বঙ্গের আর সেঙ্গিন নাই । এখন গ্রাম উৎসবহীন নিরানন্দ। 
লে উৎসাহ সে ভক্তি সে আনন্দ নে 'দীয়তাং তুজ্জ্যতা'ম্? 
ধ্বনি আর নাই। "গিরি হে, গৌরী আমার এসেছি স,* 
এই হৃদয়ম্পর্ণী গানও নাই । এখন ধাহার1 পুজা করিতে- 
ছেন, তাহারা পিতৃপুরুষের অনুষ্ঠিত ব্রত পালন করিতে- 
ছেন। অধিকাংশ স্থলে মহানবমীতে ঘটে পু! করিয়া 
নিয়ম রক্ষা করিতেছেন । 

কয়েক বৎনর হইতে নগরে নগরে সাবজনীন হুর্গ!পুজা 
হইতেছে । সেকালে আমরা যাহা বারোয়ারী বলতাম 
এখন তাহা সার্বজনীন নাম পাইয়া । কারণ বার শব 

সংস্কত। ইহার অর্থ সমৃহ, সমূহ মিলিয়! যে পূজা, তাহ! 
বার-আরি, বারোয়ারি পুজ্জা। বারোয়ারি কালীপুজা 
প্রচলিত ছিল। গ্রামস্থ সকলে মিলিয়া কালীপৃজ1 করিত । 
বিশেষতঃ মহামারী হইলে গ্রামস্থ সকলে মলিয়া রক্ষা" 
কালীর পুজা করিড। সাবজনীন হউক, বারোয়ারি হউক, 
কবি বলিয়াছেন “শক্তিপূজ! মুখের কথা নয় ।" 

এপগনকার ইংরেজী পড়া যুবকেরা দেবদেবীর পূজার 
অথ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করে কুসংস্কার । 
জনেকে পূজা শব্দের অর্থও জানে না । মনে করে পুষ্প 
নৈবেষ্ না দিলে পূজা হয় না। মহাত্মা গান্ধী বশদেশে 
আমিলে সহশ্র সহন্দ নরনারী তাহার পৃজ] করিয়াছিল । 
আচরণ দ্বারা, ক্হে তাহার প্রিয় চরকায় সুতা কাটিয], কেহ 
তাহার কম” নিবাহের নিমিত্ত অর্থ দিয়া পুদ্ধা করিয়াছিল । 
লাটসাহেব নগরে আসিবারু পূধে পথ পরিচ্কত ও জলপিক্ত, 
পথের ছুই পারঙ্থে বনমাল! লহ্ঘিত, স্থানে স্থানে ফোবণ 

প্রবার্সী ১৩৫৩ 

নিমিত, সভামণ্ডপ হুসজ্জিত হয়। আগমন কালে তুর্ধধ্যনি 
হয়, বাদিত্র আগমন ঘোষণা করে। তিনি সভামণ্ডপে 
প্রবেশ করিলে সমবেত ভত্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হুইয়! তাহার 
স্তব করেন, তাহার গুণ ও ক্ণকীর্ভন কবেন। ইংরেজীতে 
বলি &001883 পাঠ করেন। স্তবের শেষে বর প্রার্থনা 
করেন । আমাদের জলকষ্টঠ হইচাছে জল দান করুন, 

আমরা ম্যাপেরিয়া রোগে ভূগিতেছি, চিকিৎপশর বাবস্থা 
করুন) আম'দের যাতায়াতের হুবিধা কৰিচা দিউন 

উত্ারি। আমরা খ্ররুজনের পুজা করি, বন্ধুর পুক্ধা 
করি। আচরবছার! প্রসন্ন করিয়া গুরুজলের আশবাদ। 

ব্ধুজনের স্হদয়তা কামনা! করি । যাহ? হইতে উপকার 
আশা করি, তাহা আমাদের পূজাহ। আমরা গভীর 

পুজা কু । গাভীর দ্বারা আমাদ্রে কি উপকার হয়, 

তাহা শ্মরণ করি । গৃহের অঙ্গনে তুলল গাছ পালন করি, 
দেথিলে হবি স্বরণ হয় । ইহার নধো কুকোথায়? বধে 
বর্ষে এক নিদিষ্ট দিনে বুবীন্্রনণাথের পৃষ্ঃ হইতেডে | তাহার 

চিত্র পুষ্পনাা বেহিত হইয়! উচ্চ মঞ্চে স্বাপিহ হইতেছে 
ভক্তের! ভাহার শুব করেল কেহ কি চিজের পক্ষ 

করেন? তবেচিত বেন? পু্পমালা কেন? 
দুগাপুগা জটিল হইগা দাড়াইয়াছে । ইহার এত 

কল্লাস্তর ও আন্ুষঙ্গিক 'অসংলগ্র অঙ্গ দেখিলে মনে হয়, এই 

পুজা একদেশে গ্রবতিত 5 বধিত হয় নাই ' নানা দেশের 
প্র১লিত 'বধি ও আচার যুক্ত হইয়াছে! এঁতিহালিকের! 
এই সকল আগন্ধক অন্ুান দেবিয়া উৎপত্তি চিন্তা 
করিয়াছেন । কেবল শাখা-পল্লব দেখিলে এইরূপ ভ্রঘ 
অবশ্যান্তাবী। আমি ছয়টি প্রবন্ধে মূল ও মুল হইতে শাখা 
অন্থসন্ধান করিতে যাইতেছি। ভ্রম হইবার সন্ভাবন। 
আছে। স্থুধী ও স্মাত ভট্টাচাধ মহাশয়ের রুপাপূর্বক 
ভ্রমসংশোধন ক্রিয়া দিলে কুতার্থ হইব। 

খবর ঃ সাইবেরিয়ায় 
/ প্ুক্ষিনের “81658869 10 ৭106119সর অহা 

শ্্রবীরেন্দ্র চট্োপাধ্যায় 
সাইবেরিরার পন খনির গহ্বরে স্বাধীন আমার সঙ্টীত আর উচ্ছবাস-_ 

বৈর্ধ্য তোমার গর্ধে রহুফ উন্নত; ম্পর্শ-উছল ভালবাসা তার, মিতালি বার, 
তিজ্ত শ্রমের শেষ নহে গীকু ব্যর্থতা. অতিক্রান্ত অন্ধকারের সব ছয়ার $ 
বিক্রোহী মন করে না কখনে! মাথানত ! ইয়েছে সে প্রেমে শয্যা তোমার লাঞ্ছিত ! 

বোবা অসহায় চাপা আধারেই মুখ ক্েখে ভারি শৃঙ্খল বুলেছে উচ্চে, ছি'ড় যে সে-_ 

দুর্তাগ্যের ভগিনী সে আশা! নন্দিতা, ফুংকারে হবে সকল দেয়াল কম্পিত । 
হৃদয়ে তোমার সাহসদীপ্ত হানে কথা-_ প্রভাতে মুক্তি ফরবে ও অভিনন্দিত-__ 

শোন গে বন্ধু, আসছে লে দিন বাঞ্ছিত ৷ ভ্রাত! কিরে দেবে তরবারি তব, দ্ধ দন্ত হে দুস্থে | 



ঈষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানীর ইতিবৃত্ত 
জ্ীরেণু দাসগুপ্ত» এম্-এ 

প্রাচ্য ও প্রতীচোর বাণিজ) সন্বন্ধ খহু শতাবীর । বৈদেশিক 
বাণিজোর পূঠপোধকত! ভারতবধ বহ্কাল অবধি কিয়; 
আসিয়াছে; মৌধবংশের প্রতিষ্ঠাতা! সম্রাট চন্ত্রগুপ্ত বিদ্েগ 
বণিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । চগ্জপ্ুপ্ের 

বাজ সময়ে (কীটিলোর বিবরণ হইতে এই সম্বদ্ধে নিষ্লোষ্ রূপ 

জামা যায় -_ 
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আাত্পর্হা ১১ পবেদেশিক পাশিজাকে উত্সাহাপিত করিতে 

সরকার হইতে সঞ্প্রকার সহায়ত কক হই: হবদেগ 

ধশিকগণকে বাং মধো বাস করিবার ও দেশীয় বাণিজ্ের 

শহিত কালার চালাঠবার জ্ সাদরে আঙ্মান কৰা ভহত 

বিদেশী বণিফদিগকে উৎসাহাগিত কত্রিবার জঙ্া তাহাদিগকে 

বিবিব সুবিধা পদাশ ও কর হইতেও অব্যাহতি দেওয়ার রীতি 
প্রচলিত ছিল : গ্রীক পর্য)টকপিগের বিবরণ হ্ইতেও ভারতে 
বিদেশী বণিকগণের অন্তিত ও বসতি লঙ্গঙ্গে জান! যায় । মেগা- 
স্থিনিসের বিবরণের কোন অংশ হইতে ইহ্াও জ্ঞান] যায় যে 
পাটলিপুত্রের পৌর সভার অন্ঠতম কাধ্যনির্বাহক সংসদের হত্ডে 
ধিদেশীগণের মৃত্যুর পর উহ্ছাদের সম্পর্ডির ব্যবস্থা অথব: উহাদের 

জীবিত কালে ধন জম্পণ্ডি রক্ষার ব্যবস্থার ভার অপিত ছিল |” 
্র্রীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাবীতে ভারতবধের 

সহিত রোম সাশ্রাজোর ব্যাপক বাশিজা সঙ্গঙ্ধ বর্তমান ছিল। 

এই বাণিজ্য জল ও স্থল উভয় পথেই চলিত । প্রাচীনকালে 
উষ্ট প্রভৃতির দারা বাণিজ্য চালান হইত । স্থলপথে ব্যবসায়ের 
ফিয়দংণ আকফগানিস্থান, পারন্ত ও এ্রশিয়া মাইনরের ভিতর 

প়িয়াছিল ; আরব, তুকাঁ ও তাতার ছ্বাতীয় লোকেরা যখন 
পরই সকল দেশ জয় করিয়া লইল সেই সময় ইউরোপীয় 

বণিকদের প্রাচ্যের সছিত বাণিজ্য লোপ পায় এবং 

পুর্লাতন পথে মাল চলাচলও সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়া! যায়। শ্রীতীয় 

পঞ্চম ও যষ্ঠ শতাক্ষাতে এহ বাণিক্কা ফিফিৎ পুনরজ্ীবিত 

হইলেও সপ্তম শতাঙ্ধীতে মিশর ও পারন্ত আরবগণ কর্তৃক 
খিজিত হইলে গারত ও ইটরোপের মধো সকল জ্ছাদান্ 
প্রণানের সুত্র ছিন্্ হইয়া! যায়। এই সময় ভারতীয় পণ্যগ্বা 

মুসলমান বণিকগণের মারফত পাশ্চাতা বণিকদের হাতে 

পৌছতে লাগিল এবং ভিনিসের বন্দরে এই সকল মাল 

অ/ফিঘ1 পৌছিত বলিয়া! ভিনিসীয় বণিক ও মুসলমান লপিক- 
গণের একচেটিয়] বাবসায় হইয়া পড়ায় ইহাদিগের প্রচুর লাক 
হইতে লাগিল ; মাল চলাচলের গ্থলপথ বন্ধ হৃইয়! যাওয়ার 

হউরোপায় খণিকগণ জলপথে মাপ প্রেরণের ও ব্যবসায় 

চালাইবাপ বিষয় চিন্তা কর্িতেছিল । পঞ্চদশ শতীকখীতে 

পন্ঠ ঈরীজগণের ভেনিসীয় অথ-সম্পদের ও বাণিজোর প্রতি ঈর্ষা 
সূলক প্রতিঘশ্থিতার ভাব জাগিয়! উঠে এখং এই অতি লা" 
জনক বাণিক্দোর অংশ কি উপায়ে ইহার] এহণ করিতে পাছে 

ইহাঁও 'াহারা চিপ করিতে থাকে । পর্ডগালেহ প্রি 
হেনরি দি নেভিস্টোর ভারত ও পর্গালের মধ্যে অরাসরি 

জভলপথ আবিধারের জগ্থ সার! জীবন চেষ্টা করেন এবং 

১৪৬: ধ&াবে ইহার সাহসিক নাধিকবন্দ আক্রিকার পশ্চিয 
উপকূলের নরধ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয । ক্জতঃপর বার্ধাল- 
মিউ ডিয়জ বাতাহত হইয়া! উত্তযাশা 'অগ্তাপ পার হইয়া- 

ছিলেন এবং ইহার দশ বংসর পর ভঠক্কোজা-পামা জাবিধায়ের 

ছু শ* মাহ৮। উত্তরে পৌঁচিয়। তথায় সুদক্ষ নাবিকগণের 

সহায়ছ, লাভ করেন এবং হরাটের হিপু মাবিকেরাই 

ভাহাকে পথ দেখাইয়া? ভারতবর্ষে লয় আসে । এইরপে 

১৪৯৮ প্রষ্টাকেব ২শে মে তিনি ভারতের কাপিকাট বন্দরে 

উপনীত হন; কাপিকাটের জামোরিন উপাধিধারী হিন্দুরাজা 
তাহার সহিত সদ্যবহার করেন। পুর্বববর্তীদের ন্রীতি 
অনুযায়ী ইনিও টৈদেশিক বাণিজ্যের পৃঠপোষকতা করিতে 

পরাওয়ুখ হইলেন না। পঞ্ভুগাঁলের রাজার নিকট ভাক্কো-ভা- 
গামার হস্তে তিনি নিয়োস্কক্ণপ পত্রও প্রেরণ করিয়াছিলেন £- 

“]1) 1115 1011109000 100006 19 যেত 01 01071 
10001), 2100, 70008102060] ২০0 টিটো 11 
[51710010117 0010, 51101 00151 2170 30416001010, 
15, 151915005, 

তাৎপর্য :---“আমার রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে ধাক্ুচিনি, 
লবঙ্গ, মরিচ এবং আদ! আছে। ইহার পরিবর্ডে আপনার 
রাজ্য হইতে আমি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং লালবর্ণে রঙ্তিত 
বস্ত্র পাইতে চাহি 1” 

কিন্ত পরবর্তী পর্ডঈক্জগণের নিকট হইতে কৃতজতার 
পরিবর্তে ইহান্া যে ব্যবহার প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন তাহা নিয়ে 
উক্তি হইতে বুঝ! যাইবে 2 



৭ জালা ১৩৫৩ 

৮1115 001080650 20৮৪00700 (810 
006)0116), 911581053 00৮611101) 08171771100 (6৮7 
27) 15606 9100 21) 1610 11010000016 10৬10 01 00811- 
00৮ 2850 1007706 079 10918065011 1501), 010৪ 
৪110%/27)6 1001710006 10 0100 21100101000 1081725- 
€6] (116 10100001086 17. 11160111 01701600011, 10) 01116 
11) 11101518৮10) 13. 1). 03880. 

তাৎপর্য £--“উদ্যোনী পর্ভ,রীজ নেতা আলবুকাক পণসীজ 

অধিষ্কৃত ভারতের তদানীন্তন 'শাসনকর্ভায়পে যথাক্রমে ১৫০৬ 
ও ১৫১০ ্রীষ্টান্দে গোয়ানগরী অবক্বোধ ও লুঠন কিয়, রাজ- 

প্রাসাদ ধঞ্ধ করিয়া ধিয়!, জামোরিন রাজগণের পঙ,ঈজ 
ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতার যোগা প্রতিদান দিয়! কুতজ্ঞতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ।” 

১৫০০ হইতে ১৬০০ জীষ্ঠাক পথ্যন্ত এক শত বৎসর ভারত- 
বধের সহিত পঠুঈজদের একচেটিয়া বাণিজা ছিল (১)। মিশর, 
আরব ও তারতের মুসলমানের] পুর্বে ভারত মহাসমুদ্রের 

বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছিল । পর্ডগীজদধের সছিত এই 
সময় উহাদের প্রবল বিরোধ বাধিল। পর্থ,ঙজজদের মধ্যে 
প্রবল মুসলমান বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। তংকালে ভারত 

সন্বদ্ধে পঠগাল নৃপতির মনোভাব ও ভারতীয়দের প্রতি 

পর্ভ,গীজের আচরণ সঙ্গে শিয্লের উক্তি হইতে সমাকূ বুঝিতে 
পারা যায় £- : 

211)0 1১011710680 160) 118000121] 10001010018, 
৪1061 ৮1115111101) 11000061010 0051811৮ ত তে 0) 
0090 6011) ৮101) 07611111005 1170 10000115017 
0101, ৮7101) 170]1)71 ১10001005 2২৯010 1 1110. 16115 
৪1510 01 0010 01 1110 (:010010021, 18510515600 20001] 
(01200100660 01 15010501018, 381501)18) 18115 20001 
[71601115728 10700651101 ৮000 ৯] (110 1118 .11)- 
01101) ৮85 1101 11010613010 110 00013571100] 
[011)--৬11)0]01 4৯. ৯120110, 

তাৎপর্য £__“পর্ভ,দীজগণ সুসপমান-বিছেষো ছিল এবং 
মুপপণমানপ্িগকে নির্শমভাবে হত্যা করিত ; তবে সাধারণতঃ 

মোটামুটিভাবে ইচ্ছার! হিন্দুদিগের প্রত্তি স্ভাবসম্পন্নথই ছিল । 
পোপের অহ্মতিক্রমে “পতগালরাজ ইথিওপিয়া, আরব, 

পারস্ত ও ভারতবরধেক্র রাজা, নৌ ও বাণিজ্যের সর্ধবাধিনায়ক' 
এই গৌন্নবাখিত্ত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেণ_ ইহার দ্রার! 
কেখল যে খাণিজ্যলন্ধ এ্রশ্বর্য্যের মধ্যেই তাহার উচ্চাভিপাষ 
সীমাধঞ্জ ছিল না তাহা ও বুকিতে পারা যায়।” 

পর্ত,দীজ বনিক ভারতের খিতীর সর আলবুকার্ক 

(1) গুখাঞ্য (1110 0 সন] 01০. নিন 1:)0) 01 
08007082006 [50 800 006৮ তা 1400 2ঠ00 ডা01) 
00০৮ 50606060000 117 (1401 00100, (00 0৮০1" & ৫শে।- 
0৫৮ 076 11007701)011560 070 10101101106 105 01 
000 17101509094 2100 00০ [১010000199০ 50৮11৮01005 
95000181500 29770006 ৯2100 00000108891 9170 012270026 
0701) (1065 1790 18100015 80098880--7796 0] 

€717151107, £১011'6) 08 11010. 13 8101 3.7). 
৪8417, 

নর চি 

পিলার চির এই ইউ মই, হি টি ৫ সা আক সত 1 2 ০ সত পি ই হা ও সতত সস পচ বানর রাশি এসএ ারিস্রিিস্ি সর রস পারার চার নল শুর ও নিশা সপ সর ১ এ. জজ রস শু) জাজ দু জর 

পূর্বাঞ্চলে এক পর্ভ,ঈীজ সাআ্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করিয়- 
ছিলেন । ইহ] ভিশ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমগ্র বাণিজ্য অধিকার 

হইতে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করিয়া! সম্পূর্ণ বাণিজ্য যাহাতে 
ইউরোপীয় বশিকদিগের করায়ভ হইতে পারে সেই দিকেও তিনি 

যথেঞ সচেষ্ট ছিলেন । প্রাচ্যে পর্ত,গীজদের প্রভাব ও বাণিজ্যে 
উনাদের বিরাট লাতের কথ! অন্ভান্ত ইউরোপীয় বণিকদের 
কর্গোচর হইতে অত্যধিক বিল হইল না। সম্পদের 

আতিশয্য যে তাহাদের প্রতিপত্তি-হীনতার কারণ খটাইয়াছিল 

18560111186 (77481807115) 7 11716 গ্রন্থে সেক 

সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে পারা যায় £- 
"৮106 1১010000060 0৬০01 17) 001)001101005 2) 

1106, 11502511005 ঠা 11001 81001001160 21) 08100), 
11016 1১011010010 5 20101111015 101) 116 
১৬০৫1 11) 0110 11701 81161 070 01016111011 11000111001) 
111)00175 110101। 0010. 0110৮ 18101 71005 0110 শো 
10 111] 11117 1)0105, 81001 1001 1)0116 10710 07 101৭0 
11162)) 111) 1111 00116, 10101061--1115৬ 015 10000 ম) 
108৮৮, 016৮ 111601)10051 1100) ১৬6161106721060101 10100 
1) 01114 1908101761৮ 0118৮ 0060 22100107110 2৮ 
১110, 62811 0৮6১0201006, 

তাৎপধা £_-“ধনসম্পদ ও এখধ্যে ভাসমান প্ু,গীজগণের 

পাচ্যে অবিক1গ শীষ্তই হাস পাইল; হাব এক হন্ডে 

তরবারি ও অপর হন্তে কুশ ধারণ করিয়া ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছিশ । ভারতে সম্পর্দের আতিশযা দেখিয়! ইহার? 

ক্রুশ পরিত্যাগ-পুর্বক পকেট পৃণণ করিতে আর্ত করিল। 
অবশেষে এই অগাব সম্পদ এক হন্ডে ধারণ কর অসগ্তব 

দেখিয়া এবং শিজেদের সম্পদাতিশয্যে ও জনবৃদ্ধি হইবার 
দরুনও অতংপর তরবারিও পরিতাগ করিয়াছিল | এই অবস্থায় 

ইহাদের পরব-ঁদিগের পক্ষে ইহাদিগকে পরাজিত করা অত্যন্ত 
সহজসাধ্য হহুল।” 

পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে, পর্ভ,ঈজদের প্রাচা ধাণিজ্য* 
লার্গ বিপ্লাট এই্বধ্যের কাহিশী অন্যান ইউপোপীয় বণিকদের 

কর্ণগোচগ হইয়াছিল । অতঃপর ইছার1ও এই অতিল1তজনক 

একচেটিয়া বাণিজ্যের অংশ গ্রহণে উদগ্রীব হইয়া! উঠিল এবং 

হংলগু, শ্র'গ, ডেনমার্ক, জার্মানী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ এই 
জন তৎপর হৃইয়! উঠিল। 

এই সময় হংলঙ্ে রাণী এলিজাবেখের যুগ। ইংলগ্ডের 

ইতিহাসে এই যুগ এক চিরম্মরপণীয় অধ্যায় । কৃষি, শি, 
বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে শক্তিমাশ ইংলঙে এই সময়ই ব্রিটিশ 

সাত্রাজ্যের গোড়াপওন হয়। স্পেনের অজেয় নৌবাহিনী 
বিজিত হওয়ায় সমুত্র-রাণী ইংলঙ নৌশঙ্তিতে ইউরোপের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরপে পরিগণিত হইল | কলে ইংরেজের 

বাশিজ্য ও উপনিবেশ গ্াপনের পথ উদ্ধুক্ত হইল। যোড়শ 
শতাবের “সমুত্র-কুকুরগণ” (904 005 ) ও সার ক্রানসিস্ 

দ্রেক, কৃকিল, মার্টন ক্রবিপার, সার ওয়ালটার র্যালে প্রমুখ 
ইংরেজগণ এই যুগে ইংলগ্ডের ব্যবস৷ তথা সাত্রাজ্য বিস্তারের 



কান্তিক 

পথ উন্মুক্ত করিলেন । ১৫৭৮ ত্রীষ্ঠাকে ভারত হইতে লিসবন- 

গামী একখান! পর্ত,গীজ জাহাজ সারক্র্যাঙ্সিস্ ডেক কর্তৃক লুঠিত 
হয়। এই লু£নের দার] প্রাপ্ত চাট হইতে তাহার] উত্তমাশ। 
অন্তরীপ হইয়া ভারতের গুপ্ত-সমৃদ্র পথের সদ্ধান লাত করি- 
জেন । “1)5 19110 8110 ৯ £ ঘা) 10301) 1 00100প-7 

এই উঞ্জি ধাহার যোগ্য পন্িচয়, সেই রাণী এলিজাবেথ ১৬০০ 

প্্ান্ধে (১৫৯৯ হ্রীষ্ান্ধের ৩১শে ডিসেম্বর ) “300161৬ ।)1 

80501100159” অথবা ঈষ্ট হিয়া! কোম্পানী নামক একট 

ধাবপায়ী সঙ্ঘকে এক সনন্দ দাশ করিয়! নিতান্ত জপ্রত্যাশিত 
তাবে ভারতে প্রিষ্টিশ সাম্রাজ্য গাপনের গোড়া পণ্ডন করিয়া 

যাশ। 1২) 

২১৭ জন অংশীগার ৬৮৩৭৩ পাউও মুশবন দিয়া এই 
কোম্পানী গঠন করে 3 তখন ইছার নাম ছিল 1]. 07, 01120)8 

8100 (170) 0011019017৮ 01 12110)9118 01150170501) 2 থ0- 
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ঈষ্ঠ ইত্ডিয়! কোম্পানীর ইতিবৃত্ত 

' র্েশর্নী বন নির্শিত হইত । 

ণ১ 

কালে তারতে ইংলগু হইতে উংক্কষ্টতর মস্লিন, ক্কৃতি ও 
অপর পক্ষে এই সকল বণিক 

ইয়োরোপ হইতে পশমী কাপড়, তাত্র, পারদ, লৌহ্ এবং 

ইম্পাত-নির্ধিত পণ্য ভারতে পাওয়া যাইত না বলিয়া 
এ সকল এদেশে লইয়। আসিত ।” 

হতিপূর্বেই উক্ত হইয়াছে, পত্,দীজদের প্রতি্বদ্িতার 
জন্য ইউন্লোপের কয়েকটি জাতিই তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। 
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বণিকসংঘ গড়িয়া ওঠে ও পর্ত,গীজদের তদানীন্তন তুর্বালতার 
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।ক) ইংর়েজের পর প্রাচ্যে বাণিজ্য বযপদেশে ওলন্াজ- 
গণের ডাচ ঈষ্ট হতিয়া। কোম্পানী গড়িয়া! উঠে। ১৬০২ 

বীষ্টান্বে এহ কোম্পানী গঠিত হয় । ১৬১৯স্রীষ্টাবে যবন্বীপের 

বাটাতিয়! এই কোম্পানীর হ্ডে কোয়া্টাস” গপে গড়িয়া 
উঠে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা, মশলা দ্বীপ ও পিংঙলে 
বাবসায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৭৯৫ আষ্টাকে কোম্পানীর 
অবসান হয় ও ওলন্দাজ সরকারের অধীনে চলিয়া যায় । 

(খ। ১৬১৮ ক্রীষ্টটকে দিনেমার ঈষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানী 

গঠিত হ্য়। বাংলাদেশের আীয়ামপুরে দিনেমার অধিক্কত 

স্থানছিল। ১৮5৫ প্রীষ্টান্দধে দিনেমার ফ্যাক্টরীগুলি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রীত হয়। 
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ফরাসী ঈষ্ ইঙ্িয়া কোম্পানী স্থাপিত হুয়। ১৬৭৫ প্রীষ্টাব্দে 
দুরা্টে কান্টরী াপিত হয় এখং করমণ্ডল উপকূলে ইহারা 
পঞডিচেরী প্রাপ্ত হয়। তদানীস্তন ভারতীয় রাজনীতির 
বিশ্রক্ঘলার সুযোগ গ্রহণে ইংরেজ ও করাসীদের বিরোধের 
কাহিনী ও করাসী পরাজয়ের ঘটন| ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। 

(ঘ) ১৭৪১ শ্ষ্টান্ছে ুইডিস ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। 
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কঠক ১৭২১ ্ীষাবে স্থাপিত হয়| ১৭৩১ শরীষ্টাবে ইংরেজ- 
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. জব্দ মামক নুদৃড়ি হুর্গ নিশ্দাণ করে। সুয়াট ইংরেজদের 
শি »৪। লি ও ইন ডর ৪১৯ চট রি সরল জন চাল নু ৯ আপ হত 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ইংরেজগণ হুরা্ট বন্দরে প্রথম 
কুঠি স্থাপন করে। কিন্ত এর স্থানে তাহারা পর,গীজদের 
নিকট হইতে প্রবল বাধা পায় । £পর ইহার) গুক্ধবরাটের 

মোগলশাসকের নিকট হইতে নুরাট, ক্যাম্বে প্রভৃতি স্থানে 

বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে ! এই সময় পর্ভ,সীজদের 
সহি ইছাদের এক বিল্লাট জলমুদ্ধ সংখটিত হয়; এইক্সপে 

কালক্রমে ইংরেজের প্রথম অধিকৃত ও আশ্রয় স্বান বোহাই 

প্রেসিছেক্গীতে পরিণত হয় । সুরাটছ্িত ফাাক্রীতে ইংরেজ 

খণিকেরা সার বৎসর যাবৎ বিবিধ দেশীয় পণ্যাপ্রব্য দেশীয় 
ব্যবদায়ীগণের নিকট হইতে ক্রয় করির়] মঞ্জুত করিয়া! রাখিত 

পরব, ইংলগ হইতে জ্কাহাঞঙ্জ আসিলে এ সকল জাহাজে 
আনীত যালখলি পুর্বোলিখিত গুদামে রাখিয়া সঙ্থংসর 
ব্যাপী মঞ্ভুত গুদামের যাল এ সকল জাহালেই স্বদেশে 

প্রেরখ করিত । কুঠি ও গুদাম দস্তার আক্রমণের হা হইতে 

রক্ষা! করার নিমিত্ত চারি পাশে শ্দূঢ প্রাচীর নর্াণ করিয়ু। 

বন্থৃকাি বিবিধ অস্ত্রশস্তে সুরক্ষিত রাখিত । 

অতঃপর ১৬১৫ এরা পঞ,গীজদের সহিত ইংরেজফের 

যে নৌুদ্ধ ঘটে ইহাতে পর্তম্গণ নিতান্ত হীনবজ্জ হুইয়: 

পড়ে এবং ফলে ইংরেজগণের পর্ত,ঈর্ঘ-ভাঁতি চিরতরে লোপ 
পায় । এই প্রষ্টান্দে ইংলব্ের পাক্কা প্রথম জেমস সম্রাট 

গ্রাছথা্গীরের সায় পার টমাদ রোকে দৃ'ত প্রেরণ করেন ; 
ইনি কোম্পানীর জঙ বিবিধ প্ুবিব! আনায় করিতে সমর্থ হন ! 

ইতিমধো ইংরেজগণ ঙারতের পন্চিমউপকূলে ও ত্রিবান্ধুরে 
কঠি নিশা এবং বঙ্গোপসাগরে নিজেদের পথ নুগম করিতে, 
সমর্থ হয় । 

এদিকে প্রাচ্যের সহিত ব্যবসায়ে ঈ& উত্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রচুর লাঙ্চ হইতেছে দেখিয়া অগ্তানত ইংরেজ-বশিকেরা ও 

ইর্ধানিত হইয়া উঠে এবং তাহারা আরও কোম্পানী 
গঠন করিয়া! গ্বতগ্র ভাবে ভারতে ব্যখস! আরম্ভ করে, 

প্রায় এক শত বৎসর বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেছ 

বণিকদের মধ্যে প্রবল প্রতিত্বন্দ্রিতার পর ১৭০২ কৃইতে 

১৭০৮ শ্রঠাবকের মধ্যে সমস্ত কোম্পানী একভহ্রিত হইয়া যায় 

এবং ইহার নাম ইউন।ইটেও ঈ& ইগ্ডজিয়। কোম্পানী অথবা 

'অনারেবল ঈষ্ট ইঙডিয়া কোম্পানী হৃইয়। ঘায়। কধিত আছে, 
সেকালের সাধায়দ ভারতীয়গণ ইহাকে “জেহান্ কুম্পানী 
বাহাছর"ও ঘলিত এবং সাধারণের ধারণ! ছিল ইছা! ইংলগ্ডের 

কোম ধনী অভজাত ব্যক্তি অথব! রাজকুমারের আখ্যা- 

বিশেষ । 

বর্তমান ভারতের তিনটি সর্ব প্রধান বন্দর মান্দা, বোহ্বাই 
ও কণ্সকাত] সম্রাট আকবঘের সময় অজ্ঞাত, অখ্যাত, ক্ষুদ্র 
নগণা গ্রাম ছিল । ১৬৯১ প্রীষাকে কর্ণাের চত্রগিরির 

রাজার নিকট হইতে ক্ষু্র অংস্যজীবীদের গ্রাম মাজা আন 
কছিয়া! নিজেধিগকে দুয়েক্ষিত করিবার জর কোম্পানী সেন্ট 

হর 
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সব্বপ্রথম লব্ধ ভূুমিখগড; মাম্রাজও সেইক্ষপ ইংয়েজের 
সর্বপ্রথম অধিরুত ভূখন্ড এবং ইহাই উত্তরকালে মান্ত্রাজ 

প্রেধিভেঙ্গিতে পরিণত হয় । (৮]0005 1110218100. 8001)1790 

|). 1181 10000506151 00101108 95 10001817 ৪011 

800 61)6 1618108610011 601 0 12৭10810501 7120785 

1৮198 1010” )। সেই বিশৃখলার দিনে বছ হিন্ছু অধিবাপীও 
কোম্পানীর সুরক্ষিত ন্রঞ্লে আশ্রয় গ্রহণ করে; এ স্থানে 

তাহার! ব্যবপায়্াদি কাজকশ্মও করিতে থাকে । ইংরেজ 

ফ্যাক্টরীর যে অংশে এই সকল ভারতীয় বণিক ও অঞ্থানড 

লোক বাদ করিত সেহ স্কানগ্ুলিকে কোম্পানী হইতে 

বল] হইত “131. 17771 

ইংলগের বাজ! দ্বিতীয় চালস ১৬৬২ হ্ীগ্রান্ধে বিবাহের 

ঘৌতুকত্বরপ ট্যান্জিয়ার ও বোঙ্গাই লাত করেন । ৬৬৮ 
ব্রাক কোম্পাশী বার্ধিক মাত দশ পাউন্ড খাজনা বোম্বাই 

দ্বীপ লাভ করে 

সম্রাট শাহজাহানের হুঃত; জাহানারা এক সময় 

খরতররূপে গ্রিড হন। দরবারের চিকিংসকযৃন্ত 

তাহ'কে আরোগ্য করিতে গ্রাএকাধ্য হইলে পতাট এক জম 

সুবিজঞ ইংরেজ চিকিৎসক পাঠাইবায় অন্ত সুরা বন্দরে 
সংবাদ প্রেরণ করেন । জেব্রিয়েল এ:উটন নামক এক জ্বন 

ইংরেক্ চিকিৎসক প্রোরিত হণ এব হঙার সুকিচিৎসার 

গুণে সম্া্টহুহিতা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেন, সত্তা 

যোগা পুরস্চার প্রদান করিতে উ&7৩ হইলে দেশপ্রেমিক 

ইংরেজ চিকিৎসক কোম্পানীর তরফ হইতে দাংলায় ব্যবসা 

চালাইবার অতি প্রার্ণনা করেন এবং অগ্তাক্ কয়েকটি 

স্বিধাও বাংলার ব্যবসায়ের জন্ত চাহিয়া! লন সত্তা 

সানন্দে করমান প্রদান করিজে বাউটন শ্বয়ং উহা সহ 
বাংলার সুবাঙ্ার সমাের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্সুকজ্বার রাজমহ্ল- 

স্বিত দরবারে উপস্থিত হন! শাহ্সুজার অন্গততম! কুপন! 

মহ্িষীকে চিকিৎসা করিয়া! আরোগা করিলে তথ] হুইতেও 
ইনি কোম্পানীর ক্বনা বাংলায় ব্যবসা! করিবার যাবতীয় 

সুবিধা লাভ করেন (12256 91116 (775110% 17020 87 

1714৫1/2--81810 9. 10. 3450.) 

এই ঘটনার কয্েক বংসয় পর ১৬৯০ গ্রীষ্ঠান্দের 

আগঞ্ধ মাসে কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্ধচান্ী জব চার্ণক 
কলিকাতা নগত্ীীর পত্তন করিলেন। সম্রাট শাহ্জাহা- 
নের জীবিত কাল পর্যন্ত ইংরেজগণ বাংলায় বিন! বাধায় 

ব্যবপায় চালাইয়া যাইতেছিল । কিন্ত আওরংজেবের রাজস্ব- 
কালে শায়েস্তা খা! ইহাদিগকে প্রচুর শুষ্ক দিতে বাধ্য 
করায় ইহাপ্গিগকে বাংল] ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হ্য়। 

কিন্ত কর হইতে রেহাই পাইবার প্রতিক্রতি পাইয়া 

ইংয়েজগণ কিনিসা আনিয়া হুগলী হইতে পনর ক্ষোশ 



টুঙ্গে তিনটি গ্রাম ক্রয় করিয়া ইংলঙেয় তরানদীস্বদ মাজা 
তৃতীয় উইলিয়মের নামাহুপার়ে ১৭০০ পষ্াষে ফোর্ট উইলিয়ম 
ছুর্গেনর প্রতিষ্ঠা করে । 

আওরংজেবের স্বত্যার পর চন্গিশ বংসর পর্য্যন্ত ারতের 
মান! স্থানে যে মুদ্ধবথহ চলিতেছিল ইংরেজ বণিকের! পে 
পন্বদ্ধে মাথা ঘামায় নাই। কলিকাতার জন্য বাংলার 

নবাবকে এবং মান্রাজের জন্য কর্ণাটের নবাবকে বাধিক 

কর দিয়া ব্যবসা লইয়া আবদ্ধ থাকাই তাহাদের কাজ 

ছিল। 

£৮]1)0 10)2া61)270াক 01 1100 00071100611 0010 
19475 ৬0 0১0 10৭ 1)111117 0]) 68110) 00 01801190111 
109 1110111511৭ 01 22100010 15)110100 01015-71120911 
৮1060 

১৬৮০ হুইতে ১৭০০ ক্ষ্টা্ পথ্যন্ত ব্যখসায় ভিন্ন ইংরেজদের 

আর কিছুই ছিল শ!। প্রতিদবন্থী পর্ডগীজ ও ওলন্দাজ 

বপিকর্দিগের সহিত জলযুদ্ধ, দন্যদের উৎপাত হইতে 'মা গ্ররক্ষা- 

নূলক যুদ্ধ ও ভারতীয় নৃপতিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করা 

তি আর কোন যুদ্ধে ইহারা লিপ্ত হয় নাই । ১৬৬৪ জীষ্টাবে 
শিবাজী কর্তৃক সুরা ও কারওয়ার আক্রান্ত হইলে সার জর্দদ 

অক্সিনূভেন মারাঠদ্ধেগের হত্ত হইতে ছর্গ রক্ষা করায় আওরং- 

জেবের প্রশংসাভান হইয়াছিলেন। শিবাজী ছয় দিন যাবং 
নুরাট লুঠন করিয়াছিলেন । ঢাকা, কাশিমখাজার, মুপিদাবাদ, 
পাটন।, আমেদাবাঁদ, ধর্গোচ, টেলিচারি, কোচিন, মসলিপওন, 

ভিজ্িগাপটম প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজদের ফাররি স্বাপিত হয়। 

প্রত্যেকট নগর অপংখ্য গুধামে পুর্ণ হইত এবং ছর্গদার! 

সুরক্ষিত র!খ! হইত । 

অষ্টাদশ শতাবধী মধ্যঙাগ পধ্যস্ত কোম্পানীপ খ্যখসা 

নিধ্টকরধপে চলিতে থ|কে ; কিন্তু এই সময় একটি গুকতর 

পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ১৭৪৪ শ্রীষ্ঠান্দে ইংরেজের করাসীদের 
সঙ্িত যে যুদ্ধ বাধে তাহা! শেষ হইতে নাহুইতেই নবাব 

সিরাজউঙ্দৌল্লা কলিকাতা আক্রমণ করেন । ১৭৫৭ প্রষাবে 

পলাশীর প্রান্তরে নধাবের পরাজয়ের পর কোম্পানী কর্তৃক 

স্থ& স্তন নবাব মীরজ।কর কোম্পানীর হুজ্তে ২৪ পরগণার 

জমিদারী সমর্পণ করেন । ভারতে ইহাই ঈষ্ট ইিয়! কোম্পানীর 
প্রথম রাব্যাধিকার প্রান্তি । 

ইহার পর এক শত বৎসর পধ্যস্ত €( ১৭৫৭-১৮৫৭) 

কোম্পানী কর্তৃক বীরে ধীরে সমএ ভারতবর্ষে জাধিপত্য বিশু!র 
সর্ধজনবিধিত | ক্লাইভের সময় হইতে লর্ড ওয়েলেস্লির 

শাপনকাল আরম্ভ হইবার পুর্ব পর্য্যস্ত যে সমুদয় যুদ্ধ করিয়া 
কোম্পানী রটিশ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, ইংরেজ 

ধতিহাসিকদের মতে এ সকলই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল । 
সমগ্র ভারত-শারনের কম্পন! তখন পর্যন্ত কোম্পানী করিয়া 
ছিল বলির! অন্থমান হয় ন!। তবে ১৭৮৩ ত্ীতান্ে আমেরিকার 73950. 

ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ই'ভবৃতত 
জা তা তর পথ লিন এ ৩ ই রতি এর উনি ৬ম জা ও পি ০ জি অপ নি রসি রি টপ ৯৮৯ ৯ সা ই পাস এ রা আজ 
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ণ্ী 

স্বাধীনতা মুদ্ধের ফলে জামেরিকাঙ্গ উপনিবেশসমূহ হত্তচ্যুত 
হওয়ায় ভারতে সাত্রাজ্য স্থাপন করিয়া সেই ক্ষতিপূরণের অভি- 
প্রায় ব্রিটিশ জাতিয় ছিল বলিয়া 1725৫ 01" £16 07636167 

1701067 £75 17216 শ্রন্থে লেখক নিম্োঞ্ত রূপ লিখিয়াছেন £... 

4106 10110156) 86 06 10000 01 0101) 
৮৪ 1, 01৮, 9616 ০৮০৪৮ 110 0ো। 076 1055 01 
101 06110) 001011108- 20 00001001050 [0] 
0019 1955, 0705 960 07025011105 01100041017 2 
11)0181) 01)1)1705 

তাৎপর্য £-_“ঘে ব্রিটিশ মগ্রিসভার কর্ণধার ছিলেন মিঃ পিট, 
আমেরিকার উপনিবেশসম্হ হশুচ্যুত হুওয়াম্ম উহ? একেখানে 

মন্ীহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এখং এই কত 
ভার. সায়ান্্া ধাপনের কম্পন! করিতে কারন করেন |" 

পর্চ কর্ণগয়ালেসের সময় হইতেই যুদ্ধবিজয়ের দারা 

কোম্পাশীএ রাজাশীমা প্রকৃতপক্ষে ব্ধি পাইছে থাকে 108) 

কিছ ১৭৯৮ শ্রীষ্ঠান্দে লর্ড ওয়েলেম্লির নীতিপমুহই ভান 

শ্রিটিশ রাজচক্রব94 প্রতিষ্ঠার পথ হগম করিয়াছিল । উহাগ্ন 
পর লঙ ডালহাউপির কার্য/ধারাই ভ!বতের অবশিষ্ট অংশ 

বুটিশ সাত্রাজ্াভুজ। করিয়! ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌম 
শক্তিতে পরিণত করে। 

এই পুলে স্মরণ রাখিতে হইবে ঈই ইগিয়া কোম্পানী একটি 

ব্যবসায়ীসংঘ মাত্র ছিল. উহ! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নছে। ই] 

ইংরেজ বণিক-শ্রেণীর একই প্রাইভেট কোম্পানী এবং 
অংশীদারদের দারা শির্ধবাচিত বে।% অফ. ডিরেষ্টারগণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইত । ইৎলঙের ডিউক, আর্ধ লর্ড শ্রেণীর 

অভিজাত সম্পরদায়গণ গঠিত এই সকল আঅংলদারকে ব্রিটিশ 
পঁজ। বলিয়! পার্লামেন্ট হইতে ক্লাজকীম সশন্* লইতে হইত । 

এই সনন্দে বলে ইহার] সৈগু সংগ্রহ, নৌবহর সংরক্ষণ, মুর! 
প্রত, ছুর্গ-নির্ীণ ই্]াদি কাষাখ্খণপে করিতে অধিকাদী হয়। 

এইরূপ সনন্দ প্রাপ্তি খ্যভীত ইহারা ব্যবপায় চাপাইবারও 
অধিকার ল1ভ করিতে পাপিত ন। | রাত এলিজাবেথের শিকট 

হইতে ১৬০০ স্রীষ্টার্জে পণর বৎসরের জঙ্ ইহারা! প্রথম সশন্দ 

লাভ করে; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই সনদ অনির্দিঞ্ঠ কালের 

জন্তই কোম্পানীকে এহপপ অধিক!র প্রদান করে। ১৭৭৩ 

গ্রষঙাব্ধে লঙ্ নপের রেখুলেটিং খ্যা্ট পাশ হইবার পর প্রতি 

কুড়ি খতসর অঞ্জর্প কফোম্পাশীর নৃতন সনন্দ প্রাপ্তির দ্বারা যে 
সকল পরিবন্তন সাধিত হয় াহ1 এইগপ 2 

ঈ& ইত্তিয়া কোম্পানীকে প্রথম রাজ্যশাসন ক্ষমতা হাতে 
পাইবার পর বাবসায় ও রর সংক্রান্ত ককগুপি বা 

সপ» শপ পপ আদ |. প্রন আও পপ 

(৪) | 11. ১ (াথ (1 (50107581119) তান 1110 টান 00৮৭ 
গেশ)0ো (01001018010 (01100008100 006 ০0100 
[27078 0070011101)9 05 17)6205 01 ০0)00056: [০1870 
01153 1101 $/0শতা 7950005 01008190. 81) 11701) 
01 18100 00 13019 10 নিট রা 3, 1), 
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বানী 
সন্থুখীন হইতে হয়। পূর্বে কোম্পানীর কর্ধচান্িগণ যেক্প 
সর্ধাস্তঃকরণে ব্যবসায়ের জন মনোনিবেশ করিতে পারিত 

জতঃপর তাহ! করিতে ন! পারায় ব্যবসায় তথা! শাসনসংক্রান্ত 
অন্গুবিধার দরুন ১৭৭৩ গ্রীষ্ঠান্দের রেগুলেটিং এই পাস হয়। 

কোম্পানীর গবর্ণর-জেনারেল পার্লামেন্ট হইতে নিযুক্ত 
হইলেও তিনি কোম্পানীরই বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন৷ 
মুগপৎ শাসন ও ব্যবসায় উভয়ই তাহাকে করিতে হইত 

(4110 18 ০0) (0 01000 810] 00 71819”)। ১৭৮৪ শ্রীঠাবে 
পিটের ইঙ্িয়া বিল পাস হইবার পরও কোম্পানী দেশের 
শাসক ও বাশিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকারী হইয়াই 
থাকিল। গবর্ণর-জেনারেলকে ছুই কার্যাই করিতে হইত | 

(+1119 00500101705 য008] 86111 1080 61789685591] 

5 (0 1010”)। ১৭৯৩ প্রীষ্টাবের পুনরায় সণন্দ প্রধান কর! হ্য়। 

পূর্ধ্বোক্ত কারণে কোম্পানী ব্যধসায়েক্ন অধিক উন্নতি করিতে 
পারে নাই। ঈষ্ হিয়া কোম্পানীর অস্তভুক্ত শহে এইরূপ 
বহু ইংরেজ বশিকের অন্তিহও সে সময় ছিল এখৎ এই সকল 

বণিক গারতবর্ধের সহিত শ্বতগ্রভাবে বাণিজ্য করিতে 

ইচ্ছুক ছিল। নুতরাং ১৮১৩ ঞ্রষ্টাঝে পুনরায় সনন্গ বদলের 

সময় প্রত্যেক ইংরেজ ্বাধীনতাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার 

পায় এবং কোম্পানীর বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার পোপ 

পায়। কিন্ত ইহাতেও অন্তান্ত ইংরেজ বণিকেরা উপকৃত হইল 

না। ১৮৩৩্রষ্টাব্দে যে সনন্দ প্রদত হয় ইহাদ্বারা কোম্পানী 
আর ব্যবস! চালাইতে পারিবে না__এই আদেশ বিধিবদ্ধ 

হইয়া! গেল? ইছার পর যেকোন বণিক কোনরূপ অনুমোদন 
ব্যতীতই ভারতে বাশিজ্য করিবার অধিকারী হইল | (৫) 

ইছ্ছার পর বৃটিশ বণিকদেের ব্যবসায়ে প্রভৃত ল।ভ হইতে 
লাগিল । ইহারা শ্বাধীন ইংরেজ বণিক ছিল বলিয়! অতঃপর 
ব্যবসায়েই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিল; দ্রেশের গবর্ণমেন্টের 
ব্যবস্থা রহিল ঈষ্ঁ ইগ্ডিয়। কোম্পানীর উপর । এখন হইতে 
গবর্ণর-জেনারেলের দেশ-শাসনই কর্তব্য হইল 

এ পা | জা উজ 5 আজ এ জজ শত অজ সঃ সে সমর এ রর ৪. পর অর ই 

(৫) ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়! বাণিজ্যাবিকার বছ 
ইংরেজের ঈর্যার কারণ অধযৌঞ্তিক নহে_ইহা ইংরেজ 
এতিহাসিকগণের উক্ভিদ্বার| উপলদ্ধি কর! যাম্ম। নিয়ের 

উক্তিও উদ্ারই যথার্ধতা প্রমাণ করিতেছে £-_- 

(8) “10 0116 10101 01 000 হশম]1স001)000016 
11019 চঠ5 ৮ 021001650৭0 8111)080 21718009৮- 
51109101810 00 10101) 88107171008 19707 ৮001) হাগেশ। 
01) 000) 10) 101501) 900] 10010) সহজাত ড্র 1101 
210 ডগ 01101000010 হিগ011010্া8) 

(9) 4000]00া) 8৮ 15000 ০6 0009২5 
1067) 101050005 101650 100015 201] 001015 08106 
7800 00 10086 92াখত 80008001078 80211786080) 
011)2. 01 05001101500. 011016105:7--77)6 0%/1016 
০0):2610/--7. 0. 61], 

(শ100 876 7681 1838 609 005910077060818] 1780 

010] 60 17019 006 60 0809” । 

প্রাচীনকালে প্রতীচ্যের সহিত ভারতবর্ষ রেশম, মস্লিম, 
মূল্যবান মণিরুক্ত1, মশলা, হতিদস্ত ইত্যাদি পণ্যত্রয্যের ব্যবসায় 

করিত, কিন্তু এই সময় হইতে ভারতের রপ্তানী ভ্রব্য সঘই 
কাঁচা মাল এবং ভারতে আগত পণ্যপ্রব্য সবই শিক্প-জাত দ্রব্য 
হইতে লাগিল । এই সকল ব্যবসায়ের ফলে ভারতবর্ষ কেবল 

মাত্র কষি-প্রধান দোশ এবং বিলাত শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত 

হুইল । 
সর্বশেষ সনন্দ ১৮৫৩ ্রষ্টান্দে প্র হয়। ইহার প্রধান 

পরিবন্তনদ্ধারা ভারত-সরকারের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা 
পার্লামেন্ট শ্বহন্ডে গ্রহণ করে। ইহ।র পুর্বে এই সকল শিয়োগ 

ব্যাপারে ডিরেক্টরগণের স্বজজন-পোষণ-শীতি প্রচলিত ছিল । 

পণাশীর মুদ্ধের এক শত বৎসর পর ১৮৫৭ জীবে সংঘটিত 

সিপাহী খিষ্রোহ্রে ফলে কোম্পাশীর শাসশকালের সমাপ্তি 
খটে । ইষ্ট ইঞ্জিয়া কোম্পানী নিজেদের বাঞ্জশাসন- 

নীতি সমর্থন করিয়া ১৮৫৮ স্রীষ্ঠাব্ধের ৯ই ফেব্রুয়ারি 
হাউস অফ কমন্স্-এ এবং ১১ই ফেঞ্য়ারি হাউস অফ 

লর্ডস্-এ সুবহং আবেদন-পআর দাখিল কগিলেন, কিন্ত উহু! 
অগ্রাহ হইল এবং এ এ্&াঝেই পার্পামেন্টে “ভারতবধের 
উৎকুঞ্তর শাসনের জন্ত আইন” পাস হইল। ভারতবর্ষ 

সাক্ষাং ভাবে ইংলগ্ডের রাঁজশক্তি তথ] পার্লামেন্টের কক ধীন 
হুইল। রাঙ্লী এলিজাবেথের রাজদএকালে গঠিত ক্ষুত্র এক 

বণিকসংখ রামী ভিক্টোরিয়ার হস্তে এক বিশাল সামাজ্য 

উপহার দিল । এই সাআ্রাজ্য-প্রাপ্তির গৌরখ ব্রিটিশ রাজশক্তির 

নহে; কারণ রাজশক্তি ইহা] অঞ্জন করে নাই। বণিকেরা 

বশিকরৃতি অব্যাহত রাধিয়। কি ভাবে এবং কি উপায়ে ইছা 

অঞ্জন করিয়াছিল নিয়োজ্ উদ্ভির ঘারা তাহা প্রকট হুইয়! 
উঠে £-_ 
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কার্তিক 

তাৎপর্য £--“ইংলগ্ডের রাজশক্তি দ্বারা এই সমুদয় 
সাফল্য অর্জিত হয় নাই। রাজ্জী এলিজাবেখের সময়ে 
অনুমোদন প্রাপ্ত সমুদ্র অভিযানকান্নীদের দ্বাপ্না গঠিত 
একটি বণিক-সংঘ-_ঈ& ইগ্ডয়! ব্যবসায়ী সংঘদ্বারাই- ইহা! 
অর্জিত। অধূনা এই সকল বণিক অসীম লাতের মধ্যে 
উপলব্ধি করিল কেবলমাত্র মশল|, রং চা, কিন্বা মণিমুক্তার 
ভিতগেই তাহাদের কার্ধযধার| সীমাবদ্ধ নাই ; ভারতের রাজখয, 
রাজক্কবর্গ এবং ভারতের ভাগ্যেরও তাহারা নিয়গ্ত্রণ-কর্তা | 

ইহার] ক্রয়-খিক্রয় করিতে আসিয়াছিল, কিন্ত প্রচণ্ড লুঠনবৃতির 
মধো নিজদিগকে নিমজ্জিত করিরা ফেলিল। তাহাদের 

কাধ্যালীকে প্রতিরোধ করিবার কেহই ছিল ন1!। ইহ! 

মোটেই জাশ্চর্যে)র ধিষয় নহে, সামরিক বেসামরিক পদস্থ 

সম্ভরণে স্থান্থ্যরক্ষা। ৭৫ 

কর্ধচারিবৃন্দ এমন কি সামান কেরাম, সাধারণ সৈনিকও 
বিস্তর লুঠিত দ্রব্য সহ ইংলগে প্রত্যাবর্ধন করিত। এই 

রূপ অবস্থা ও ঘটনাপর*্পরায় বিশাল ও ধনৈম্বধ্যপূর্ণ দেশের 
ভাগ্য-নিয়স্তা হইয়া কোন্টি করনীয় এবং কোন্টি করনীয় 

নহে তাহা নির্দেশ করিতে যাওয়া কোন লোকের পক্ষেই 
সম্ভবপর নছে।” | 

যে বণিক সন্প্রদায়ের প্রথম প্রাপ্ত ভূখণ্ড নুরাট বন্দর, 

প্রথম অধিকার মাদ্রাজ ও প্রথম রাজ্যপ্রাপ্তি ২৪ পহগণারর 
জমদারী, সেইরপ একটি বণিক সম্প্রদায় কর্ত়ক বিশাল 

ভারত-সাআাজজোর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাপ্তি জগতের ইতি- 

হাসের অহ্ুতম বিচি কাহিনী । 

সম্ভতরণে স্বাস্থ্যরক্ষা 

শ্রীশান্তি পাল 

অ(মর! ভাঙার মানুষ হইলেও ভ্বলের সহিত আমাদের অহ্লীলন এবং প্রতিযোগিত| সঙ্ধে প্রচুর উৎসাহ দেখা 

মিতালি সৃষ্টির প্রথম হইতেই আছে। পৃথিবীতে এমন দিয়াছে। 
অনেক লোক আছে যাহাদেক জীবনের অধিক1ংশ সময় জলের 

উপর কাটিয়! যায়। জলের ধোৌঁলতে তাহারা তাহাদের অন্ন- 

খঙ্ত্রের সংস্থান করে। সুতরাং জলে বাস করিতে গেলে 
সম্তরণ-বিস্ত/ ভাল করিয়া শিখিয়া রাখ! একান্ত আবনুক। 

ইহার ইতিহাস শথন্ধে গবেষণ] করিতে গিয়! প্রথমেই মনে হয় 

মা্ষয কখন হইতে সাতার কাটিতেছে। 

সেই আদিম বর্ধর যুগে গিরি-গ্রহাধাপী মাহুঘের 

জীবনযাত্রী-প্রণালী যেরপ ছিল 'তাহাতে আমরা সহজে ধরিয়া 

লইতে পারি যে, যখন তাহারা পাথর হইতে অগ্র নির্মাণ 

করিয়া পশু-পক্ষী শিকার করিত, চকমকি £ুকিয়া আগুন 
আালিত, বৃক্ষ-বক্ষল ও পণুলোম পরিধান করিয়! লন্জা' নিবারণ 

করিত তাহার পূর্বেই স্বাভাবিক সংক্ষারধশে তাহার! সাতার 
কাটতে শিখিয়াছিল | কেননা, মানুষ জন্মের পর হইতেই 

যে কোন অবস্থায়ই চেষ্ট! করে বাচিয়া থাকিতে । এই 

বাচিরা থাকার জন্ত সে প্রান্কতিক ও কৃত্রিম সমস্ত 
প্রতিবন্ধকতাকে জয় করিতে চায়। তাই অসম্ভবকে সম্ভব 

করিয়া! মানুষ আজ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে । 
সম্তরণ সেই আদিম যুগ হইতেই মাছগুষের মধ্যে প্রচলিত 

ব্লহিয়াছে। তবে আন্গকাল সাতাব্রে অনেক বৈজানিক পদ্ধতির 
প্রবর্তন হওয়ায় ইহার কপ অনেকটা! বদলাইজ়া! গিয়াছে। 

দেশে দেশে বালক-বালিক! প্রৌড-যুবা সকলেম্ধ মব্যে মন্তরণের 

এক-হাতি পিঠ পাড়ি-_লীল। হালদার 

সাতার বলিতে আমর] কি বুঝি ? যে কৌশলের সাহাষ্যে ॥ 
মানুষ জলের উপর হ্বচ্ছন্দে ভাসিতে, ঘুরিতে-ফিরিতে, 
এবং নিজেকে নিরাপদে পরিচালিত করিতে পারে সাতার 

বলিতে আমর! তাঙাকেই বুঝি । এই সম্ভরণ-বিষ্ভাটি মানুষকে 

শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু জীবজপ্দিগের মধ্যে ইছা 

সহজাত সংক্ষার । শারীরবৃত্তবিদেরা বলেন যে, মানুষের 

শরীর জল অপেক্ষা লঘু । জীব-জন্তর শরীরও তাই। 

তবে মানুষের বিপদ হুইল তাহার মাথ! লইয়া । শক্ষীদের 
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মধ্যে মাহ্ষের মাথা দিকটা নাকি জল অপেক্ষা আগতনের, সমস্ত জঙগ-প্রত্যঙ্গের পেলীগুলিতে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং সেগুলি 

অনুপাতে কিফিৎ তারী। 

লীল] হালদার কুঁক-ফেদের শেষ ভঙ্গ 

মানুষের দেহ জলে ছাড়িয়! দিলে তাহার মাথা এবং 

প। বুলিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায়; কিগু তাহাতে মাহষ 
তো বাচিতে পারে ন!, জ্বল খাইয়া, পেট কুলিয়! ও দম বন্ধ 

হইয়! মানুধের মৃত্যু হয়। সেইন্বন্ত কেমন করিয়া জলের 

উপর মাথ! তুলিয়া, দেহটিকে ভাসাইয়া রাখিতে পার! যায় 
তাহ। মানুষকে শিক্ষা করিতে হ্য়। ইহাই হইল সম্ভরণের 
বর্ণপন্রিচয় । তব অধিকাংশ জন্চজানোয়ারদের সথবিধা হইল 

এই যে, তাহাদের শরীরের মাথার দিকটা মানৃষের মাথার 

মত এতট: ভারী নহে । তাই তাহাদের জলে ছাড়িয়া দিলে 
মাথাট| জলেপন উপর দ্গাভাবতঃই ভাসিয়! থাকে । পেইজভ 

তাহাদের শিশ্বাপ-প্রশ্বাস ফেপিতে ব! গ্রহণ কিতে কোনই ক 

হয় না। 

জপ-ক্রীড়ায় আনন্দ পাইতে গেশে ভাল করিয়! সাতার 

শিখিতে হইবে । পেই সনাতন পদ্ধতিন্ সাতার নহে-_-জাধুনিক 
স্বাস্থাবিজ্ঞান-সম্মত সাতার | জলময় অঞ্চলে বাস কর। অথব! 
যাতায়াত কর্সিবার কথা ছাড়িয়া দিই, ্গাঙ্থোের দিক হইতেও 
সাহার কাট। একাম্ত জাবন্কক। সন্তরণ অপেক্ষ। ভাল ব্যাপ্াম 

আজ পর্যস্তও পৃথিবীতে আন্িত হয় নাই। একথা বলিলে 
বোধ করি অভ্ক্তি হয় ন!। শারীরন্বতবিদগণ বলেন যে, জলের 
উপরকার বাতাসে প্রচুর 'অন্সিজেন' আছে । সেই বায়ষগ্ুলে 
নাকি রোগ-বীজাণুর সংখ্য! নিতাস্ত নগণ্য । তবে এখানে জল 
বলিতে আমরা সমুদ্র, বড় নদী, হুদ, স্বচ্ছসলিলা প্রশত্ত দীধিকা 
প্রভৃতির নির্ঘল বারির কথ! বলিতেছি-_কীচ] কুয়া ও এদে- 

পুকুরের জলকে বুঝাইতেছি না । সাঁতারে স্বাস-প্রশ্বাসের 

ব্যায়াম যথেষ্ঠ হয়। 

সাতারের সময় প্রচুর অকন্সিদ্ধেন শরীরের ভিতর গিয়া 
রক্তকে পরিষ্ত করে, নির্ঘল করে, তাজ! করে। সন্ভরণ 
দ্বার! আর একটি সুফল লাভ হয়। সীতার কাটিলে শম্বীয়ের 

বেশ পরিপুষ্ট হয়। সাঁতারে পায়ের “সোলিয়াস' ও “গ্যাস- 

ট্রোক-নেমিয়াস” সক্রিয় হওয়ায় পায়ের ডিম বেশ আুভৌল 
হয়। বুকের “পকটোরালিপ? পেল্ীধয় এবং বাছর “ডেলটয়েড' 
ট্রাই-সেপ স", “বাইসেপ জা, ক্রেজ ।রাস-ডিজটো রাস" প্রভৃতি 
পেঞ্গুলি বেশ পরিপু্ হয় । শন্গীরের কো!ন চণ্দরোগ হয় 
ন1। সীতাকুদিগকে ঙ্থান্ ব্যায়াম অনুশীলনকা রীদের তুপনায় 
অধিকতর দীর্ঘজীবী হইতে দেখ! যায়। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে সন্ততরণে কোন্ বিশিঞ পঞ্ছতিটি 

সাতারুর গ্রহণ কর] উচিত । আমাদের বিবেচনায় প্রথমেই 

“করল” সাতার শিক্ষা কর! সষীচীন। আমরা এই ক্রু 

সাতারের নাম 'মকর-পাড়ি” বা “হাযা-পাড়ি' দিয়াছি। এই 

হাম!পাড়িতে কি অল্প পথ, কি দুর পথ ধচ্ছন্দে সাধলীল 

গতিতে ও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে যাওয়! যায়। আমর! 
পঞ্চাশ গজ হইতে জিশ মাইল পর্য্যস্ত জলপথ এই পখ্ততে 

অতিক্রম কন্িয়াছি। ইছ?র কার্যযকারিত| পরীক্ষা করিয়া 

দেখিয়াছি । শচীন নাগ, মদন সিং, রাজারাম পাহ, প্রফুপ্প 
ঘোষ, দিলীপ মিত্র, ছুর্গাদাস, লীলা হালদার, বামী খোষ এরত্ৃতি 
বিখ্যাত সন্তরণকুশলীর! এই হামা-পাড়িতে নেপুপ্যের ফলেই 
বাংলার সন্তরণ-গৌরব অঙ্ুঞন রাখিয়াছেন। হঁহারা সকলেই 
সঙরণ-অনুশীলন করিয়! অটুট স্বাস্থ্য, শক্তি ও দেহসৌষ্ঠবের 
অধিকারী হইয়াছেশ। 

শাস্তি পাল ও লীল! হালদার 

এই সকল সম্তরণবিদের ভায় কুশলতা লাভ করিতে গেলে 
সাতারুকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে । ধাছার! 
“কম্পিটিশন” বা সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন 

তাহাদের এই নিয়মগুলি না মানিলে চলিবে না। প্রথমতঃ, 
হাত-পাড়ি বা পাপাড়িগুলি নু ও নিধু'তভাবে অভ্যাস 
করিতে হইবে। তারপর সন্তরণ-প্রতিযোগিতার জলপথেন্স 

দূরতবটি পূর্বব হইতে নির্ধারণ করিয়! ক্ষিগ্রতার চণ্চ! করা বিধেয। 
এই সকল বিষয়ে নিজ নিজ সমিতির শিক্ষকদের উপদেশ গ্রহণ 

কত্সিতে হইবে । 
দ্বিতীয়তঃ, সম্তরণ-প্রতিযোগিতার সময় কখনই মানসিক 

হৈর্ধ্য হারানে!। উচিত নহে । ঠা মাথায় হিসাব করিয়া 



কান্ডিক 

এরূপ গতিতে পাড়ি দেওয়া উচিত, যাহাতে সহজে ও শ্বশ্পস 
এময়ের মধ্যে লক্ষ্যস্থলে গিয়া পৌঁছিতে পার] যায়। লক্ষ্যে 

পৌঁছিবার পূর্ধেই যেন দীতারুর গতিবেগ মন্দীহৃত না হয়, 
মধ্যপথে সে যেন হাপাইয়া না পড়ে। প্রতিযোগিতায় এই 
ভাবে গতিবেগ নিয়জ্িত করিয়া! আগাইয়! য!ওয়া অবণ্ঠ পুবষ্ট 
কঠিন ব্যাপার । দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইহ| আয়ন হয়। 

দৌড়ের সময় «ধম ও শতকে এমনভাবে নিয়গ্রিত করিতে 

হইবে যাহাতে লক্ষাগ্ছলে পৌছনো পধ্যগ্ত তাহা সদ্বযবহার 

করা যায়। দমের অপব্যয়, অতি-ব্যয় ও জরতিরিজ্ঞ কার্পণ) 

“এই তিনটিই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যলাতের অন্তরায় । 

আমন] অনেক প্রতিঘোগিতায় দেখিয়াছি সাতাক প্রথমেই 

পুর! ধমে সাতার নুরু করিয়া ধিয়াছে, ফলে লক্ষ্যে পৌঁছিবার 
পূর্বেই সে হ্াপাইয়! পড়িয়াছে। জাঁবার কখনও বা! এমন 

একটি আশ্চর্য্যরকমের “সমাপ্তি দিয়াও আশানুরূপ ফল 

পাইল না। ইহার কারণ কি? কারণ, শেষের দিকে জোর 

দিবে বলিয়া দমটি সঞ্চর করিয়! রাখিয়াছিল । কিন্তু সময় মত 

কাজে লাগাইতে পারিল না। অভ্াভ সাতারুর! পূর্বেই লক্ষ্যে 
পৌছিয়া গেল। উক্ত দম সঞ্য়কান্রীর “ফিনিশ' বা সমাণ্ডি দেওয়। 
হইল না । সীতারুর সবচেয়ে বড় গুণ হুইল বৈধ্য। খ্বিতীয় 
গুণ গতির মান নির্ধারণ, এবং তৃতীয় গুণ হইল কেশল। 

আর একটি বিষয় সীতারুর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলা 
উচিত। তাহা] হইল পরিমিত আহার, নিভ্রা ও ব্যায়াম । 
জীবনীশাক্ত উৎপাদন, দৈহিক ক্ষয়পূরণ ও উত্তাপ সংরক্ষণের 
অভ খান্ধের প্রয়োজন । খান্তগুলি টাটকা! ও সহ্জপাচ্য 

ক্ওয়া চাই। সীতারুর প্রাত্যছিক খানের মধ্যে কিছু কাচা 

সনম্ভরণে স্বাস্থ্যরক্ষা 2৭ 
পিউ রি পা সর পি পরি পি পি সাও, এ 

ব| সিদ্ধ শাক-সব্জী থাকিলে খুব তাল হয়। আমাদের খাঁড- 
প্রবোর ভিতর নিম্নলিখিত ছয় প্রকার উপাদান থাকিতে দেখা 

যার, যথা! (১) শর্কর1 জাতীয়, (২) আমিষ জাতীয়, (৩) শে 
জাতীয়, (8) ধাতবলবণার্দি,-_-“সোভিয়াম)” “পটাসিয়াম”, ক্]াল- 

সিয়াম" “ম্যাগনেসিয়াম লৌহ প্রভৃতি ধাতুধটিত লবণ, (৫) 
জল, ও (৬) ভিটামিন । 

সাতারুর শিতাকার খাঞ্ধের মধ্যে উপরোস্ঞ উপাদান- 

গুলিই যাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় থাকে, সেদিকে নিশেষ ভাবে 

দৃষ্টি রাখ! উচিত | শর্করা ও স্বেহ জাতীয় উপাদান শরীরের 
প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী খাইলে সেই অতিরিক্ত উপাদান 
অনাবন্থক চবিবিতে পরিণত হইয়া পেশীসমূহের উপরিভাগে 
সঞ্চিত হয়। নিত্কার সাতার অভ্যাসে শরীরের অল্পন্বল্প 

৯ধ্বি তেমশ কিছু ক্ষতিকর হয় ন! বটে, কিন্ত কিছুদিন সাতার 

অভ্যাস না করিয়া শরীরে অধিক মাত্রায় চবির জমিতে দিলে 

স1তাঞ অঙ্গ দিনের মধ্যেই সম্তরণ এখং অজ্তান্ত শ্রযসাধ্য 
ব্যায়ামে অপটু হইয়া পড়ে। অধিক চর্ষি শরীরকে শুধু 
অন্ুই করে না, ভারীও করে । ইহ! সাতাকর পক্ষে আছে৷ 
বাঞ্ছশীয় নে । 

স1তারের পরিশ্রমের গুরুত্ব অগ্যায়ী সাধারণ খাস 
অপেক্ষা সামা বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদা সাতারর 
প্রয়োজন হইতে পাপে । কিন্তু অযথা কতকগুলি গুঞ্পাক 
খাধা খাইয়া পর্িপাক-যন্ত্রকে পাড়িত করা কখনই উচিত, 

এলোপাড়ির. একটি. ভঙ্গী- লীলা! হালধার& 

নছে। সাতাকর সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে, যাহার] 

অ্াঙ্জ ব্যায়ামাদির চর্চা করেন তাহাদের সায় ততটা প্রচুর 
খাদ্যের আবন্ঠক তাদের হয় না। স্কুলকায় ব৷ মেদবহুল দেহ 

নাহইলে সাতারুর পক্ষে ণিত্য কিছু কিছু হুধ, ঘি, মাখন 

প্রভৃতি নেছ জাতীয় নিরামিষ খাদ্য খাওয়! দরকার | আমিষ 
জাতীয় খাদ্য-_ডিম, মাছ, ছানা, মাংস প্রভৃতি সাতারুতর 
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প্রাত্যহিক খাদ্যের সহিত নিজ নিজ পরিপাক শক্তি অনুযায়ী 
খাওয়াই উচিত | 

গোড়ার দিকে সশাতায়র় পক্ষে দেছের ওজন স্বাভাবিক 
ওজনের অপেক্ষা কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়। কারণ, 

অতিরিক্ত সাতারজনিত ক্ষয়ে দেহ যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় 
আসে সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা দরকার | নান! প্রকার 

খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়ছে যে, কোন খাদ্যে 
বেশী পরিমাণে শর্কর1 “কার্বোহাইডেট', কোন খাদ্যে বেশী 
পর্সিমাণে আমিষ “প্রোটিন” আবার কোনটিতে বেশ পরিমাণে 

ন্রেছ “ফ্যাট” জাতীয় উপাদান আছে। দাল, কড়াই, ছোলা, 

মটর প্রভৃতি খাদ্যে কয়েক প্রকার লখণ ব্যতীত আমিষ ও 

শ্বেতসার বা শর্কর! জাতীয় উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ 
আছে। দালে যে প্রো্ঠীন জাতীয় উপাদান থাকে তাহ! 

মাছ ও মাংসের প্রোটিন অপেক্ষা! অধিকতর হুম্পাচ্য। এক 
পোয়া মাছ বা মাংস জথব] ছুইটি ডিমের ভিতর যেটুকু আমিষ 

জাতীয় উপাদান থাকে সেই পরিমাণ আমিষ উপাদান প্রায় 

দেড় পোয়া দালের মধো থাকে । অথচ প্রথমোক্জখুপির যে 
কোনট নুস্থকায় ব্ঞ্রে মাত্রেই অতি সহজেই খাইয়া হজম 

করিতে পারে $ কিন্ত এক বা দেড় পোয়া দাল অতিবড় ব্যায়াম- 
বীরের পক্ষেও হজম কর! অতিশয় কঠিন । ছোল! সৃগ এ তি 
কড়াই জাতীয় খান্ড অল্প জলে এক দিন ভিজাইয়! রাখিলে কল 
বা অগ্কুর বাহির হয়। সেইনপ কলমুক্ত ছোল! বা যুগে যথে 

খাদ্যপ্রাণ ব! ভিটামিন সাতারুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় 
খাক্া। 

সাতারকে সকাল বেলায় সাতার অহুঈীলনের পর এক 

মুঠা কলঘুক্ত ছোলা বা! মুগ-ভিজা কিকিং আখের গুড় খা মধু 

মিশ্রিত করিয়া খুব চিবাইয়! খাইতে হইবে । বাজারের প্রস্তাত 

ভেজাল ধি-তেলে ভাবা কোন খাবার ভূলেও খাওয়া উচিত 

নয়। প্রাত্যহিক আহারের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত 

পরেই অতিব্রিক্ত মাত্রায় জল খাওয়া! অন্থুচিত। হুই-এক ঘণ্টা 

পরে ঘত ধুশী জল পান করা চলে । তাহ! স্বাঞ্জেযের পক্ষে হিত- 
কর । কাগজী বাদামের সরবং কিঞ্িং কাচা হুধ মিশাইয়া সম্ভরণ 

অনুশীলনের অব্যঘহিত পরে খাইতে পারা যায় । কিম্বা নিজের 
রুচি ও ধাত অন্যারী “এগাফলিপস'--এক পোয়া! হইতে 

আবধসের গরম ছুধে একটি কাচ! মুরগীর ডিম ভাল করিয়া 
দুটিয়।-__খাওয়া চলে। মাখন-মিছরি, টো বা মোহুন- 
ভোগ জাতীয় খানও নিষিদ্ষ নছে। তবে তি মাখন ঘেন 
ভেজাল ন! হয় এবং অতিন্রিক্ত মাত্রায় খাওয়া না! হয় । 

সাতারুর আহার্য্যের নিত; পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নছে। 
যাহার! সম্তরণ-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে বিশেষ করিয়া 
তাছারাই যেন এই সকল নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন 

করে। প্রতিযোগিতার দিন তাহার! যেন উদরপুর্তি করিয়া 
আছার্ধ্য গ্রহণ না করে। প্রতিযোগিতায় নামিবার অন্ততঃ 

প্রবাসী 
এর, ধরি বউএর সিএ হট এ সই এই রর হা ওত এছ পিউ, এ 
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পাচ-ছয় ঘন্ট] পূর্বে প্রতিযোগী তাহার নিত্যকার আজাহার 
সমাধা করিয়া! লইবে । সিগারেট, চা, কফি, কোকো প্রকৃতি 
একেবারে বঙ্জ্ন কর্সিতে পাপ্সিলে সাতারুর পক্ষে তাল হুয়। 
মাদকদ্রব্য বিষখং পন্লিত্যাগ করা উচিত । 

দেোনল! জাহাজ --বাহারি-সাতারের একটি ভগ 

সতারর খাদ্য স*পর্কে যেরূপ সতর্পতা অবলদন ক 

আবহক, ব্যায়াম সন্বঙ্ধেও ঠিক সেইরূপ অব-হত হওয়। 
দরকার । শারীরব্বন্তবিণগণ বলেন যে, ব্যায়ামে মাংস:পশীর 

[দেহ্যস্ত্রে হু দহনক্রিয়া সুর হয়, ফলে পেশীতেতে বেশী পরিমাণে 

কার্বন ডায়ক স।ইড' সৃঠি হয় । এ গ্যাস রন্তু প্রবাহের দার 

সঞ্চাপিত হহয়া শ্বাস-যধে যায়। শেখান হইতে তাহা 

নিশ্বাপরূপে বহিরগত হয় । সঙ্গে সঙ্গে বাখু হইতে অবিিন্গেন 

দ্বারা শ্বাস-যশ্ব পরিপুরিহঠ হইয়া উঠে, এবং সেখান হইতে 
তাহ! রঞ্চপ্রবাহদ্রারা সমস্ত শরীরে চলাচল করে। এই 

কার্বাম ডায়কসাইভ গভীর ও খন খন শিশ্বাসের সহিত ভ্রু 

নির্গত না করিলে শরীর ছর্বশ হইয়! পড়ে এখৎ রঞ্জের মধ্যে 

বিষক্রিয়া দেখ! দেয়। ব্যায়ামের পর পেশীষ্চলি অবসাদগ্রন্ত 
হইয়া পড়ে এবং শরীরের উত্তাপ বুগ্ছি পায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম 

করিলে দেহের স্বাভাবিক তাপ ও পেশী সঞফ্ালনের ক্ষমতা 

ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে । জলে থাকার জঙ এই উত্তাপব্বদ্ধি 
সাধারণতঃ বুঝিতে পার! যায় না। আনন্দের আবিক্যবশতঃ 
বেশীক্ষণ সাতার কাটিলে শরীরও অজ্ঞাতসায়ে অবসাদগ্রন্ত 
হইয়া পড়ে । 

সাতারুর পক্ষে প্যারালাল বার, হরাইজেণ্টাল বার, রিং, 
বারবেল, ডান্বল প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য ব্যায়ামের 
চর্চ। নিষিদ্ধ, সম্ভরণ-কুশলত! লাভ করিবার ও সাধারণ স্বাস্থ্য 

বজায় রাশিবার জন্ত যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহা কেবলমাত্র 
সাতারের দ্বারাই লাভ কর] যায়, সেজ্ক জন্ত ব্যায়ামের চর্চা 

অনাবন্তক | তবে শীতকালে প্রতিদিন বেশ খানিকটা ভ্বোন্ে 



হাটা, একটু আধটু লাফ-ধাপ দেওয়া, আমে আন্ত 
দৌড়ান, অথব] নুবিধা থাকিলে নৌকায় গাড়টানা-_-এই ধরণের 

লীল। হলদার 

কিছু কিছু ব্যায়ামের চচ্চা করা যাইতে পারে। সাতারুতর 
শরীরের পেশীগুলি রবারের মত স্থিতিস্থাপক (21360) হওয়াই 
বাঞ্চণীয়। লঘু বায়ামে শরীর থৃখ কর্মঠ থাকে এবং শতাস্তে 

নুতন শক্তি ও আগ্রছে পুনরায় সাতার অন্শীগন করিতে পারা 
যায়। এই উদ্দেটে নিত্য মানের পূর্বে সরিষার তৈল মর্দন 
করিতে পারিলে খুব ভাল হয় । সাতাক্র সাতার অঙ্গশীলনের 

সময় সন্বন্ধেও নিয়মান্থব্দিত। মানিয়া চলা উচিত। প্রতিদিন 
একই সময়ে নিজের শঙ্জি ও দম অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় 

সাতার কাটা আবশ্কক। যে কোন সময়ে ও অপরিমিত 

মাত্রায় পাতার কাট। এবং অনাবগ্ককভাবে দীর্ঘকাল জলে 
পড়িয়া! থাক এই সমস্তই স্বাঞ্্যের পক্ষে পমান ক্ষতিকর। 

নিঞার কারণ সন্ধে অনেক মততেদ ধেখিতে পাওয়া 

যায়। কাহারও কাহারও মতে মণ্তিক্ষে রক্ত চলাচল কম 

হইলে ঘুম জাসে । আমরা যখন জাগ্রত থাকি খা! চিগায় মগ্ন 
থাকি তখন মন্তিফধে রক্ত চলাচল অপেক্ষাঞ্ত বেশ হইতে 

থাকে এবং সে সময় শরীরের অন্ধ স্থানের রক্ত চলাচল 

অপেক্ষান্ত ধস প্রাপ্ত হয়। জাগ্রত অবস্থায় ক্রমাগত বহি- 

জগতের সংস্পর্শে আসায় ও পেশীদমৃহ্কে ক্রিয়াশীল র!খিতে 
রাখিতে দিনান্তে মণ্তিক অবসাদ-গ্রদ্ভ হইয়া পড়ে। ফলে 

মস্তিকে পূর্বে মত রক্ত যায় না এবং ইচ্ছা] না থাকিলেও ঘুম 
আসিয়া! পড়ে । 

সাতারুর ঘুমের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। 

৯৯ 

সাতারের পরিজ্রমজনিত ক্লান্তি ছু করিতে একমাত্র সুনিত্রাই 
পারে। ছুনিদ্রাই শরীরকে ক্লান্ত অবস্থ। হইতে পুনয়ায় চাঙা 
ও কর্ধঠ করিয়। তোলে । র্বাত্বিকালে আহারের অন্ততঃ এক 
ঘন্টা পরে এবং মধ্য রাত্রের অন্ততঃ এক ঘণ্ট। পূর্বে শয্যা গ্রহণ 

করা স্বাস্থ্যপ্রদ । পু্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ কন্িতে 

হইবে । সম্তরপ-প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে 

দিবানিপ্রা ধেমন পপ্সিবর্জনীয় তেমনি রাত্িকালন নিশ্ষিত 

নি বাঞ্চনীয় । সাতারনধিশ দৈনন্দিন দাতার অনুশীলনের 

পর অন্তত পক্ষে অর্ধ ঘণ্টাকাল সমস্ত শরীরকে এলাইয়া দিয়! 

বিশ্রাম করিবে । এমন কি এ সময় কাহারও সহিত বাক্যা- 

লাপ না করাই সমীচীন । এই নিয়মটি প্রতিপালন করিলে 

সাতাপর শরীরের স্বাভাবিক স্বাচ্ছঙ্গ্য কিরিয়া আসিবে । 
সাতারুর সর্বদাই মনে রাখ| দরকার যে, সাত-আট ঘণ্টা 

ঘুমাইয়াও দি সে বুঝিতে পারে যে, শরীরের অবসাদ বা গ্লানি 
সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই তাহা হইলে সেই দিন তাহার প্রাত/হিক 
সাতার অন্থশীলণ একেবারে বন্ধ রাখ! উচিত । ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

কখনই জলে নাম! বিধেয় নথে । ইহার অন্তথা করিলে সাতারে 
পক্ষতালাভ বা ক্ষিপ্রভাবদ্ধি হওয়া! তো! দুরের কথ! বরং 

বিপরীত ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী । আমরা ব্যক্তিগত 

অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, ডাায় অর্থ খণ্টাকাল ব্যায়ামচর্চা 

ি ই ভিউ: 

বাকফেরের একটি তঙ্গী_ _লীল হালদার 

করিলে যে পরিমাণ পরিশ্রম হয় তাহার চতুগ্ডি হয় এ 

পরিমাণ সময় সন্ভরণে। সন্ভরণে অঙ্তান্ত ব্যায়াম অপেক্ষা 

জবিকতর আনন্দ পাওয়া যায় বলিয়া আমর] অনেক সময় 

মাত্রা ছাড়াইয়া যাই । তাহার ফলে জড়ত! আসে, ন্লায়ুগুলি 

বিমাইয়া! পড়ে । আবগাহন স্নানে স্নাযুগুলি লীতল হওয়ায় & 

স্বভাবতই মানুষকে যেমন কর্থে উদ্্যমশীল করে তেমনি 

কর্মান্ত্রে তাহার স্থনিদ্রা লাভেরও সহায়ত করে। সম্তরণে 

মাংসপেন্ীর অত্যধিক সঞ্চালনের জন্ত শন্মীরে নিত্য-সঞ্জাত 

আবর্জনারাশি ধর্ম ও নিশ্বাসের মধ্য দিয়া নিঃশেষে বাহির 

হইয়া যায়। 



সংঘাত 
জীপৃত্বীশচন্দ্র ভট্াচাধ্য 

প্রাহৃশ্ুঞ্জ মিহ্রবিকাশের উপনয়ন নির্ধিক্বে সম্পয় হইয়া 
গিয়াছে । উৎসবের পরের দিন---চারিপাশে উৎসবের আবর্জন! 
জমিয়! বাক্ধীটাকে বড়ই মলিন করিয়া তুলিয়াছে। মিছির 
ব্রহ্মচারী অবস্থায় একক এক কক্ষে বাস করিতেছে । যাহ্াকে 

ছিরিয়া এতদিন উৎসব চপিয়াছে সে জাজ নির্বাসিত, তাই 
মনট। দ্বভাবত$ই কেমন যেন একট! অন্বন্তি অনুভব করে। 

বৈঠকখানায় বপিক্ক। তিন ভাই আড্ডা দ্িতেছিলাম-_যে 

অনুষ্ঠান হইয়! গিয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইল কিন! তাহাই 

বিতর্কের কথা । ছানার কালিয়া আর একটু বাল হইলে 
আরও উতকুষ্ হইত কিন! এই সভায় তাহাই স্বিরীকৃত হুইতে- 

ছিল। যাহাই হউক প্রতিবেশীর! প্রত্যক্ষে অস্ততঃ কোন ক্রুটি 
ধরেন নাই ইহাই পরম পরিতোধের বিষয় । 

বড়দারই ছেলে মিহির । বড়দা সহসা! বলিলেন- যাক 

এবারট! ঠিক মনের মত হয় নি, মিহিরের বিয়ের পরে বৌ- 
ভাত ঘ| দেব শাতে আর কিছু বাকি রাখবে! না। মিষ্রিই 
অন্ততঃ দশট| পদ থাকবে--.- 

ধীরে ধীরে মিছ্িরের বিবাহের বৌভাত কিরূপ হইবে এই 
প্রসঙ্গ ক্রমে বৌ কি রকম হইবে এই প্রসঙ্গে রূপান্তরিত হইল 
বড়দার কনে নির্বাচন ব]াপারে আমার কোন আস্থা ছিল না 

তাই খপিলাম-.. বৌভাত কেমন হবে তা ন! হয় ঠিক ক'রো! 
কি্ত বৌমাটিকে আর তুমি ঠিক করতে যেও না। ওটা 
আমার হাতেই দিও । ছুটো বিয়ে ত ধিলে তাতেই তোমার 

সব পরিচয় পাওয়! গেছে । 

ছইটি বিবাহ খলিতে আমার ও মেজধার বিবাহ__ এই 

ছুইটিই যে খুব সুখের হয় নাই এ অভিযোগ আমর! উভয়েই 
করিয়া থাকি, সন্তবতঃ পকলেই বিবারের কর্তৃপক্ষকে এরূপ 
বলিয়া থাকে । মেজদা! আমাকে তাই অগ্ুমোদন করিয়া 
বলিল-স্থ্যা, ওটা তুমি পারে! না। মেয়েটা দেখেশুনে 
আনার ভার আমাদেরই রইল। 

বড়ঘ। হাপিয়া বলিপেন-_শিক্ষিতা, ছু'্চারটে পাসকরা 

বৌ নিয়ে যে সকলেই গর্গন্খ ভোগ করছে এমনও ত মনে হয় 
না। নুখশাস্তি ভাগ্য--. 

ভাগ্য সন্দেহ নেই, তবে বাজারের হিসাব অন্ততঃ 

রাখতে পারে কিনা, চিঠির ঠিকান! লিখলে যথাানে পৌঁছার 
কিন! এট দেখে ত ঠিক পাওয়া যায়। 

বড়দা বলিলেন__ থাম, সবই দেখ! গেছে__প্রজাপতি- 
নির্ধন্ধ সবই। 

আমি ধলিলাম__তা! ছোক্, মিহিরের বে অন্ততঃ বি-এ 
পাস না হলে হবেই না, সেই সঙ্গে দেখতে হবে না-লক্মীটি 
একটু গান জানবে, একটু সেতার বাজাতে জানবে । সংসারের 
সমস্ত খবকদার্নী করতে হবে ত | সে যখন সংসারের বড়বো__ 

ঘড়দা! যলিলেন_ওপব হয় হোক, কিন্ত যখন পথ্যায় 
জমার আফিণের নেশা জম্যে তখন বৌমাকেই ত কল্্কে 
তরে দিতে হবে । ওঁরা ত কোষ্ঠির মতে বছু আগেই সরে 

পড়ছেন-__- 

মেজদা কছিলেন--ন1, তোমার আইডিয়াটাই বড় ইন্- 
ডিসেন্ট। গ্রাঞজুয়েট বৌমা সে তোমার তামাক সাজ বে, চাকর 
থাকুক শা একট! । ছেলে যখন সাতাশ বছর বয়সে এক 

হাজার টাক] রোঞগার করবে, তখন চাকরই ত থাকৃবে-_ 

--ওইটেই ত বুঝলে না। ঠাকুর ত একটা আমিও রাখতে 
পারি কি্ত তোমার বোৌধি তবে রাধেণ ফেন? ওতে তৃপ্তি 

নেই, ৩1 হলে ছোটেপে বাশ করা আগ সংসার করা এক 

কথাই হয়ে দাড়ায় । 

আমি বলিলাম_ না, ওসব হবে না। বরং বৌম সন্ধ্যায় 

নিত্য গান শোনাবে, শুনতে শুনতে বিমিও, এটা তবু যেন 

মানায়-_ 

বড়দা সহসা অগ্তমন্ঠ হৃইয়| কছিলেন__-তত পিন কি আর 

বেচে থাকৃবো ? ধপ আগও পনর বছর | পঞফান্ন বছর-- 

এত আয়ু ত আমাদের বংশে কারও নেই । জার বিয়ে দিতে 
যেতে পারবো না, _ তোমরাই ত দেবে-_ 

আলোচনার কথা! ক্রমে গুরুত্ব লাভ করিল এাসঙ্গ 

হুইল শিক্ষিত! বধূ সংসারের পক্ষে ভাল না৷ শ্বষ্লশিক্ষিত বধৃই 
ভাল। বড়দ] ভাগাবাদী, তাহার কে!ন মতামত নাই । মেজদ] 

ও আমি শিক্ষিতা খধূর পক্ষপাতী । আমি বলিলাম -.বৌম! 
সংসারের মানেজার হৃখে, শিশুগণের শিক্ষার ভার নেখে, 
হিসাবপঞ্র ক্লাথবে-_.. 

বড়দ|! বলিলেন-_-.বধেশ, তবে কণ্ঠ করে ছেলে মানুষ 
করলাম তার লাভটা কি? যদিবুড়োবয়সে সেবা-গুজ্ধাই 
একটু ন! পেলাম । 

- সেটা পাখে বই ফি? তবে তামাক সাক্গা নয়__ 

বাড়ীর ভিতরে আহারের ডাক পড়িল, আলোচনা্ট! 
তখনও চলিতেছিল ৷ বড়বৌদি কছিলেন-স্থ্যা, বি-এ পাস 
বৌ আন, আর আমাদের ধেন্না করুক, আমরা ওসব চাই 
না। এমন বে আন্তে হবে যে সংসারের কাজে লাগে 

এমন আলোচনা আজ নুতন নয়, বছ দিন বহু ভাবে হইয়া 
গিয়াছে । মিহির ধু টাক] পাইবে এবং আমাদের বৃদ্ধ বয়সে 
আফিং বাবদ যথেষ্ঠ পেনসন দিবে এটা একরপ হর হ্ইয়া 

গিয়াছিল, এখন বৌমাকে লইয়াই গোলযোগ । কোথায় যেন 
পরিয়াছিলাম শিশুর নখের উপর পিতামাতার আশা-আকাঙ্ছ। 

পুধ্ীতৃত হইয়া থাকে । আমাদের জীবনের বত ব্যর্থতা তাহ! 
ঘেন মিছির ও তাহার পত্ধীর চারি পাশ খিন্নিয়! সার্থক হইবার 
প্রতীক্ষায় বসিয়া! আছে-_তাই এই আলোচন! নিত্যই জামন্না 



কান্তিক 

করিয়। থাকি এবং এই আলোচনার মাঝেই যন জবনেন 

পপুর্ণত। পূর্ণ হইয়া উঠে। 

দিন চলিয়া যায়- -ভ[বিলে আশ্চর্য হইতে হয় সেদিন থে 

শিশু ছিল আক্ষ পে কেমন ভদ্রলোক হইয়াছে । মানুষ যেন 
বাইশ বছর পধ্যগ্ড পরিবর্তনশীল, তাহার পর আকশ্বাৎ এক 

দিন পে বদ্ধ জইয় যায় । মিছির দেখিতে দেখিতে যুবক হইয়! 
উঠিল, পাস করি এবং কোঠি মভান্বযায়ী হাজাব ন! হউক 

পচ শত টাক! পোজগার করিবে । সে উষ্থিশিয়ার বিছারের 

ৌহকারখ;পার চাকুরীর সংবাদ আআজহ মাও আসিয়াছে: 

দশে যনে একট ক্ষোন্ড ন! চিল এমন নয । ঘর-সংলার 

করি, এদছ-মমাচাও আছে শবুও পরী যথেষ্ঠ শিক্ষিত নয় 

বল্ধ। একটা ক্ষোভ হয়ত শিজণন যনে আছে, তাই মিছ্িরের 

জীবনে বি-এ পাস [বৌষা শারোপ কপিয়া আমরা জনন 

শাইন্ছে টাই: আম চাক বোমাটিফে সঙ্গীত! এ সুষ্ঠ 

গুহকরী রূপে, দদজতা চাশ ভার নথিণন্ধ ঠিকঠাক গোহ্াইয়! 

1থিশে, আইনের কেঠাব ঠিকঠিক সানিয়া দিনে বড়ণা 
সঞ্চার পময় চান এক ইলেম তামাক, আফিঙের তঙ্গাকে 

মধুধণর করিত 2 ধক্ষবের ক্ষন হইবার পঙ্ষে আমাদের 

ম!থ। শা; ১ উঠয়াছে। 

নিক্বিপের এইবার বিবাত দিতে হবি. 

সবঠকখ|নাধ আবায় তেমনি পাপ হউছেছিল । বড়দা 
বলপেন এবার শা! হলে মেয়ে দেখো । আমার পছন 

ত শাঝিজ হয়ে গেছে। এবার তহামর 

মনন কহিলেন--স্্যা। তোমার ও তামাদি হয়ে এগছে, 
কপঞ্ছে একটা বিল্তঠপন দিতে হবে বিএ পান ত চাই-- তি! 

হাড়! পানবাজন। জানং, দেখতে আনন 

আসি বলিল1য--সর্বাখে দেখতে হৃণে, বনেদি বংশ কি 

নং ঠা বড়ালাক বংধশকে বদ তয় লরি - ভাগের মত 

সহ্ণ মণ লায় হর ন' 

১ খসে তি নিশ্চয়উত- আর 

ঘি কিছ করখমাইম্ থাকে 
আমি কন্িলাম বিবাহ ঠিক হচ্ছে এ সহবারট। মিহ্রিতকে 

নিয়ে, অ:জকলকার ছেলে, খাহামত নিয়ে তবে মেয়ে 
দেখলে হয় ন।---বড়দ1 গঞ্চগঞাথ নল ফেলিয়া উঠিয়! বসিয়! 
কহিলেন. আমার ছেলে জামি বিলে দেখ, তোমাদের ভতাই- 

(পে; তোরা বিয়ে দেবে- এতে আবার তার মতটা কি? 
ফিক আজকালকার ছেলেদের মত যদি বলে বসে 

খ]াচিলর থকব- - 

থাকলেই হ'ল, টাক] পযপসা খরচ করে মাঙ্ছষ করলাম, 

শর বিয়ে কলার মত সহজ কাজটা! করেও ছেলে আমাদের 
উপকার করবেন না বেশ। 

হেজদা। কহিজেন--ওট! ফ্যান হয়েছে কিনা । থাই 
হোফ, ছোষ্টবৌকে দিয়ে জানিয়ে দাণ্ড ঘেন হুর যোগ 

রাখে, ঘিয়ে ঠিক হচ্ছে। 

(হামাদের বৌরসিছিদের 

সংঘাত ৮১ 

বড়দা উত্তেজিত ভাবে বলিলেন. খ্বাম্ রি খাম, উঞ্চ1 ত 

চাচ্ছি না আমর, বিষে কয়ে খৌ এনে দিতে বলছি-. খে! 
না হয় নাই সে চাইবে--কয়েকট। মপ্রই ন! হয় গে দয়া কনে 
পড়ে দেবে: 

মেয়ে দেখ! জারম্ত হইল । 
মেজদা তাহার প্রয।কুটিপ ফেলিয় টেন, আগি চাঞছী 

ফেলিয়া ছুট | বড়দা মৌত।ত ফেলিয়া চিঠি লেখেন । এমনি 

ধান্তত।র মধ্যে একদিন অকশ্মাং পত্র আসিল-_- 

মিহি লেখিয়াছে__জআামাদেকর আদেশে পে সব কান 

করিতে প্রশ্ুত কিন্ত এ শিধাহট। ব্যাতীত । যদি প্রয়োজন 

হয় সেবাতস্বা সে শিজেই কারবধে । গাযাদের বাগ হবার 

কিছ নাই। 

বড়দা উ্জেপিত হইয়া বলিলেন মনা ছেলের থিজ্কে 

ব্য আমিহ্বনা.-সেছ্বে? ওসব কিছুনা তোমরা ঠিক 

করসে ফল কাশ ধরে শিল্পে এপে বিয়ে দেখ । 

আমর! সমন্থ। আশক্ষ! করিয়া মিছ্রিকে দীণ পঞএ ধিপাম। 

কেন্ধক চিরবাধ্য মেহের দৃচভাবে ত1৯1ও অবীকার করিল। 
ভাঙার কি যুক্তি আছে সে-ই জানে। 

বড়ছাকে সংবাদটা স্প&তঃ বলিলাম ন কিন্ত ঘুয়াহয়। 

খলিশাম | বড়দ! একট। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! কেধল বলিল,-_ 

আর ক-ধছর়? শ: হয় পাচ বছর বাচখ, সেটাও যদি দার! 
জীবশের মতই যায় তাতেই বা আগ অনভিযে।গ কি? 

মঙ্গদা ক্ষণেক পঃনয়া থাকিঘা কঙহিলেশ ্জামারও হয়ত 

আপ দু-টার বছর আছে । রোজ সঞ্ধ)য় ভাবি কি জাস? 

এখীম! টেবিশে চ1 দিছে যাবে, শামি বপব) বৌমা রেখিরেশশ 

এট দাও হত; সাবার বলণন বৌমা এ্রতিছেগ এট । 

এত নামাশা ছিনিষট: জীবনে হবে না মনে করে যেশ মনে 
হচ্ছ জীবনটা বুথ: । এ একটি শাকাক্র! নিয়েই ধেণ /বচে- 

জলাম গবলে আমার ত ছেলে নেই । 

আমার মনের গহনে সঙ্গান করিয়া দেখিসাম সঙ্গ 
গঃশের আপগটি হশে না মনে কত্রিয়া যেন আীবনটাকফে বার্থ 
মনে হইন্েছে । জামা! আমর! কি জীবশে অমনি এক 

একটি সু আশাকে মাহ অধলম্বণ করিয়! বাচিযা আছি-- 
নেজের জীবনের অতীতে আঙ্জের খীণল তেতিয়া আপনার 
শাকাঞ্সণকে আরোপ করিয়াছি এবং তঠাঙ্াকে পুর্ণ করিবান 

জনা প্র/ণপণে যুদ্ধ করিতেছি? 
জীবনটা মাঝে গন্ধীর দৃষ্টি দিয়! (৪খিলে ফেশ 1ধাকে 

সত]ই খুব রঙ্ন্তময় ধলিয়। বোধ হ্য়--রতীন কাচের মাঝ দিয় 
ছেঙেমেরেকে আমর। যেন কত শুশ্খরই দেখি | ভাবিতে 

ভাবিতে বড়দার প্রতি করুণ! হয়। 

হঠাৎ দেজদার অনুখ হইল এবং ছুই-তিন দিনের মধ্যেই 
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চিকিংসকগণ গুরুতর বলির! যথেষ্ঠ. সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে উপদেশ দিলেন । কিন্তু অনুস্থতা গুরুতর হইলেই 

তাহার ফলাফল অমোধ হইতে পারে, তাই মেজদা যেন বড়ই 

ভাঙ্িয়া পড়িলেন। তাহার একটা ধারণ! হইল যে এবার 

তাহার রক্ষ। নাই, জীবনের এই শেষ রোগ । 

মাঝে মাঝেই মেজদা খলিতেন-.-দসকলকে টেলিগ্রাম কর, 
একবার দেখে যাই । মিহ্রকে টেলিগ্রাম কর। 

কিন্ত একদিন মেজদার অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক হ্হয়! 
উঠিল এবং আমরা তাহার ইচ্ছামত টেঁলিএ্রামও করিলাম । 

মেজনা মাঝে মাঝে চোখ মেলিয় চাক্য়! কি যেন 

ধু'জিতেছিলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, কি? 
দাদা বঙিলেন: মিছির এসেছে ? 
- না, সন্ধ্যার গাড়ীতে আসতে পারে । 

একটু খামিয়া কছিলেন---বৌমাটিকে জার দেখে যেতে 
পারলাধ না। 

মনে হয় এ একট! মাত্র অত আকাঙ্ষার বঞ্চনে ঠাছার 
প্রাণ যেন কে আসিয়। ঠেকিয়।ছে, কিছুতেই বাহির 

হইতেছে ন1। পরের মেয়ে ঘরে আপিবে, ত|লও হইতে 

পারে, মন্দুও হইতে পারে, তথাপি কি হুবহু আকাঙ্ষায় ঠাহার 

অন্তর পরিপুর্ণ। 

সন্ধ্যার অবাবহিত পুর্বে হদযস্ত্রের ক্রিয়া যেন একটু বিকল 
ধলিয়! মনে হইল, মেজদা তশ্্রাচ্ছন্্ন হইয় পড়িয়া আছেন, তবে 
ভাজার বলিয়া গিয়াছে ভয়ের কিছু নাই। হঠাৎ মিহির 
আলিয়া উপস্থিত হইল, অধন্তার কথ! জানাইয়। তাহার 

নিদ্রাভঞ্গ করিতে নিষেধ করিলাম । 

কিছুক্ষণ পরে দাদ| জাগিয়া পানীয় চাহিলেন-_পানীয় 
দিলাম এবং ইঙ্গিতে মিহিরকে নিকটে ডাকিলেন । মিহিরের 

কোলের উপরে হাতখানি রাখিয়া দাদ চুপ করিয়! রহিলেন--_- 

রোগপাওুর মুখের কোটরগত চক্ষু হুইটি যেন সজল হুয়া 
উঠিল, কফিলেন--মিছির, তোর বউ দেখতে পেলাম না! বলেই 
যেন প্রাণটা বেরুচ্ছে না. 

ধড়দার টক্ষুও সজল হুইয়। আসিয়াছিল, তিনি বলিলেন-- 

ন! না, তুই দেরে ওঠ, মিহ্রির নিশ্চয়ই বিয়ে করবে-_ 
মিছির চুপ করিয়া বপিয়্া রহিল মাএ কোন জধাধ 

দিল না। 

যাহাই ছউক মেজদা অ(রোগ্য লাভ করিলেন । 
মিছির বাড়ী হইতে যাইবার আগে নাকি বলিয়া গিয়াছে 

বৌমার জভে যদি প্রাণটা আর কিছুদিন আটকে থাকে, 
ছু'চার বছর বেঁচে থাকেন সেইটেই ত লাতের । 

বাঙালীর ছেলে কোন দিনই নিজের জন্ত বিবাহ করে না, 
নেছা বাপ-মায়ের জনেই করে । মিহ্রিও তেষনি একদিন 

আমাদের জনই বিবাহ করিতে রাজি হুইল--লঙ্গে সঙ্গে 

প্রবাসী 
শি সহ পিস এ ০৭ প্র সদ সু পি সন সি অপ আত জি শাহ 

১৬৫৩ 

কামিও কনে দেখিতে লাগিয়া! গেলাম এবং বি-এ পাপ 

মেয়েও পাওয়। গেল। 

আমি কনে দেখিতে গেলাম। 

সতাই সুন্দরী, বি-এ পাস করিয়াছে, তাহাকে গিজ্ঞাসা 
করিবার কি আছে, তবু কণ্ভাপক্ষের ইচ্ছায় তাছার সেতার 
বাজনা] শুনিলাম । আপসিবার আগে মালসখিকে ডাকির 

বলিলাম-_মালন্সী কি বা বলব। তোমাকে খবরে নিতে 

পারণে সতাই খুশী হব। জামাদের খর-সংসারের সকল 
কথাই হয়ত শুনেছ, তোমার শ্বতর তিন জপও শিক্ষিত যদিও 

শেঙাৎ "সকেলে । 

মেয়েটি সামনে একথান! তভ্ঞপোষে ধনিয়া আছে, কথ!ট! 

শুনয়! আমার মুখের পানে চাহিয়! যেন একটু হাসিল। 
তোমার যে তিনটি শ্বশুর হবে তাদের জঞ্জে তে'মার 

কিপ্তু যথেষ্ট ছরূহ কম্তব্য আছে, এই তিনটি অথধ বুড়োগ জঙ্ে 
তাকি করতে পারবে? 

কঙ্জাপক্ষের অনেকেই বলিঞেণ, শিশ্চয়হ পারবে, সেখ!- 
পরায়ণতাই ওর বিশেষ গুণ। 

জামি বলিলাম__তা নয়, মালখদির যুখেহ শমুতে চাহ । 

মেয়েটি ন্মিতছান্ডে কহিল -পারখ। 
না জেনেই যখন খপলে--_পাপ্নবো তখনধ সন্দেহ হুয়। 

কর্তব্য ছুরহ্-..তোমার ধিনি আপন শ্বশুর হবেন, তাঁর সখ 

বি-এ পাস বৌমার হাতের এক ছিপিম তামাক থাখেশ.-- 

চাকরের হাতের তামাক আর ভাল লাগেনা । যেজ শ্বশুরের 

ইচ্ছা! তার জাইনের বই তুমি এগিয়ে দেবে, আর আমার ইচ্চ 
অদ্ধ্যায় তুমি গান শোনাবে,- এত বদখেয়াপ কি তুমি একা! 

সামলাতে পারবে ? 

সকলেই হাসির! উঠিলেশ। পুনগার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি 
শিতহাস্যে সপাঞ্জ কে কঙিল---পারব। 

_-ব্যস, তবে ত জার জপ্তরায় নেই। 11, তবে ভর্গসা 

তঠামার এই যে এ বুড়ো তিনটে খুব বেশীকাল ধরধামে 
থাকবে শা। 

সাননে ফিএ্রিয়া আসিলাম এখং এক শুঙদিনে শুভমুছাযে 
বিবাহ নুসম্পন্ন হই] গেল । 

আগ্রহের আতিশঘ্যে নব-বধূম।'ঠাকে ধিরাগমনের পরে 

জঅবধিলদ্ষেই আন! হইল এবং আপিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
অবস্থী কর্ঠব্যগচলি বুঝাইয়া! দেওয়! হইল । বড়দা তাহাকে 
ডাকিরা লইয়া! বলিলেন-_-বৌম!, তোমার প্রথম কর্তধ্য কি 

জানে।? যার জন্গে খেঁচে আছি- সন্ধ্যার সময় যখন আফিমের 

বিমটুক বেশ জমে ওঠে তখন তোমাকে ছিলিম সেজে 
দিতে হবে আমি থাবো_পারবে 1? কেমন ক'রে কি করতে 

হয় জাজ শিখে নেবে--কেমন? 



র্ 

বৌমা বলিল, স্থ্যা, পারব বই কি] 

মেজদ। বলিলেন-_-তোমার আইডিয়াটা ব় ইনডিসেণ্ট । 

তামাক ক্নামা সাজবে বরং বৌমা অন্ত কিছু করুক না । 

বদ! একটু গতমত খাইয়া! বলিলেন__-তা৷ বঙ্গিও একটু 
খেষানান হয়_তা- আচ্ছা তুমি কাগজ পড়বে আমি 
শুনবো . 

বৌম| একটু হাসিয়া কফিল . কেশ? তামাক সাজ লে" 
অপ্রমান নেৰ কিছু-_ 

“মজদা কছিলেন_-ন। থাক, ওটা! ভাল দেখায় না! হ্যা, 
সঙ্গায় আমায় এক কাপ চাদেখে আর ডাকলেই আইনের 

ই বের ক'রে দেবে । এসলাইত্রেরিতে, কোথায় কি জাছে 

দেখিয়ে দিতে হখে ত। 

আমি বলিলাম . তাই করে! না কন ; বোম! যখন গান 

কম্নবে তখন কিন্ত ডাকৃতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি . 
আচ্ছা, তা. হবে _ 

আমাদের দাবি জানানো হইয়া! গেল--বৌম। শ্িতহাস্তে 
সকলের প্রস্তাবই গ্রহণ করিল । কয়েক দিন পরে -. 

বৌমা বড়দাক নিকটে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, মেজদা 
৮ পাশ কপ্সিতে করিক্ষে ভাকিলেন, বৌম! এভিডেন্স একই- 
গাশ। দাও তএ 

বৌম! বহ দিয়; পুনরায় কাগজ পড়িতেছিল, মেজদা উঠিয়া 
অ।!ঠয়| কছিল _দাদ|, তোমাপ কি অগ্ডায় বল ত। ছেপে- 
মানুষ, এত বড় একখান! কাগজের বআগাগোড়। মায় বিজ্ঞাপন 

পথান্ড তোমাকে পড়ে শোনাতে হবে, এ কি ও পাকে 5 

বড়দ। বলিলেন, ও, তাই ত, আচ্ছ!, তখে --. 

তযজদ। খলিলেণ, এপ বৌম।, আমাপ ধরে বপে বই পড়, 

খইটৰই এগিয়ে দেবে__ | 

বৌষ। একটু হাসিয়া মেজদার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল, 
বড়দ করুণ ভাবে একটু চাহিয়া থাকিয়। বলিলেন--_আচ্ছা, 
অ।মিই পড়ছি কাগজ, কাগজে কিছু থাকে ন-_ 

মেজদা ঘরে বসিয়। বৌমা! কি যেন একটা সেলাই 

করিতেছিল, মেজদা বলিলেশ _রেজিপ্রেশন এক্টখানা দাও "-_- 

বৌম! ভারী বইখানা দাদার টেবিলে রাখিয়া আবার 
সেলাই করিতে বসিতেছিল আমি বলিলাম_- মেজদা, বৌম। 

ছেলেমান্থুয, অতবড় কাগজখান! যদি সে না পড়তে পারে 

তবে ওই জাধমণ বইগুলে! টেনে জান্তে পারে? এস 
বৌম!, ওসব তোমার দরকার নেই তুষি গান করবে এস। 

মেজদা একটু হাসিয়া বলিলেশ -- তা খাও বৌমা, 
বইগুলে! সত্যিই বঞ্জ ভান্বী । 

বৌম! হাসিয়া কছিল- চলুন । 
আমি বলিলাম, এই কি একট! খ্যবস্থা, সকলে এমন টীনা- 

টানি করলে কি ছেলেমানুষের প্রাণ ধাচে-_এক মুহছুতত অবসর 

শেই । 

সংঘাত ৮৩ 
মস্তি ০০ পন্ত ৩০৭ মশা শসা পরি 

মেন্গদা বলিলেন, জাচ্ছ! যাও, যাও বৌমা, তবে চা-ট 
তুমিই দিও । 

ষোট্টের উপর বৌমাটির অবসনর রহিল ন!। তিন খবরের 
আক্কারের অস্ত নাই, শীশুড়ীগণের চিঠিপত্র লিখিতে হয়, বড়- 
গিশ্নীকে মহাত1রত শুনাইতে হয় । আমার একটু ফুলবাগন 
ছিল, বৌমার নিকটে না শুনিয়! যেন গাছ লাগানো ষন্ভব হয় 
না। কিন্ত বৌমাটি আমাদের ছাসিয়। সকলেরই জাদেশ 
পালন করে, কোন ক্ষোভ নাই, বিরক্তি নাই, আলম্ক নাই। 

সে শিক্ষিতা__হয়ত সে জানে, বোঝে যে এই বাড়ীর 
প্রামীখুলি মিছিরকে ঘিরিয়া যে স্বপ্র রচনা! করিয়াছে জাজ 

বৌমাটির কাছে যেন তাহা! পাইতে চাছিতেছে। তাহার 

সাহচাধ্য তাহার সান্ধ্য যে বাড়ীখানির অঙ্গে একট] জানন্গ ও 

সুখাবেশের প্রলেপ দিয়া তাহাকে উচ্ছল করিয়া রাখিয়াছে 
এই কাড়াকাড়ি, এই একটু সেখ] ও সান্রিধা পাইবার আগ্রহে 
সে যেন অঙ্্র দিয়া দেখিয়াছে তাই তাহার ক্লান্তি নাই-- 

আপনাকে ধিলাইর়] দিয়া সে সকলকেই থুঈ/ করিয়াছে, 

করিতে চাছিতেছে। সে হয়ত জানে, জীবনের শত ব্যর্থতা 
শত বেদনায় পন্গু এই শুদ্ধ অন্তরগুলি যেন তাহারই অপেক্ষায় 

বাচিয়া জাছে-_তাক তাছারও কাপণ্য নাই। 

বড়দ! বলেশ__মা আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষী, জগগ্ধাত্রী। 

মেজদা বলেন, অতরদাত্রী, জাজক1ল যে সওয়াল-জবাব করি, 
একবার শুনে এস--বৌম] বই দেয়, আমি পড়ি--আর কি 
মামলার হারি কখনও | বৌমা আসবার পর পচা! মোকদ্ষমাও 
তাজ! করেছি- আয় বেড়েছে কত]! 

আমি শুধু বলি, আমার বাগানে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে 

ধেখেছ-__ নাহছ্রেট, এমোনিয়াম সাল্ফেট দিয়ে যা হয় নি-_ 
আমন] যেন ধোমার সাস্রিধ্যের মাঝেই জীবনের পরিপূর্ণত। 

পাইয়াছি-_ 

মিছির পত্র দিয়াছে । 

বাসার ঠাকুর পলাইয়াছে, চাকর চুরি করে। খাওয়া 
দাওয়ার বিশেষ কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি কিন্ত কি হইলে যে এ 
সমস্ত জন্টবিধা দুর হইতে পারে তাহ] কিছুই জানার নাই। 

আমি বড়দাকে বলিলাম. মিহ্বিরের বিদেশে কষ্ট হচ্ছে, 

বৌমাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে-_ 
ধড়দা একটু ভাবিয়া! বলিলেন-_-ছ্যা, রকারই ত। 

মেজদা বলিলেন. . না না, খাওয়া-দাওয়ায় কষ্ট হ'লে স্বাস্থ্য 
টিকবে কেন? তা ত বর্টেই-_ 

জমি হাসিয়া বলিলাম, আমাদের মত বুড়োদের আবার 

রক্ষার জনেই ত ওদের জীবন নয়, ওদেরও ত সাধ-আবহ্লাদ 
আছে. 

বড়দ] একটা! দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! কছিলেন_স্্যা পাঠিয়েই 
াও। 



৮৪ 

কথাট। জ্বানাজানি হইল | বৌধ। ফাহল-..থাঁকি না 

আরও কিছুদিন, আপনাদের বড় কষ্ট হবে যে! | 

বড়! একটু হাসির বলিলেন: এতদিন সে ক যে দেখেছে 
সে-ই এখনও দেখবে মা, তা “পে কি মিহির ক পাবে 

অমর] বেঁচে থাকতে-_- 

মেজদা! বলিলেন-. তুষি আঁ কি কবে ম, এক) আর 

সব কুল যক্ষা কর] যায় না... 

যাউবায় দিন স্থির হইল। 

প্রাণে পান অপেক্ষ; করিতেছে, গুহদেবত। ও শাশুড়ী - 

গণকে প্রপাম করিয়া বৌমা আমাদেশ্ নিফটবাী হইয়। প্রণাম 

কর়িল। সঙ্গল চোখ ভুইটি যেলিয়া কহিল- জাপনাদের বড 

কষ্ট হবে, আমাকে আবার কবে আনবেন ? 

মেজদা কহিণেন, আনব খে কি মা, ছ-এক মাস পরেই 

নিয় আসব. 

খড় কহিপেশ. এফ বৌমা, গ্হলক্মী আবার পুতে 

'্সানব, গ্াবার আনন্দ হবে-.-কথাটার শেষের (দিকটা যেণ 

জড়ইয়া আসিল, বড়দা যেন আশ: করিতে পারিতেছেন ন: 

থে পুনরলাগমন পরাস্ত বাঠিয়! খাকিবেন। পুলহায় আম আন! 

হতবে শা. 

স্বাধীনতা-দর্যা 
শ্ীশৈল “দ্বীন হাতা 

এক এহযোগ! শাহ চার।পকে নামে অন্ধকার, 

অন্ধকার মেমে আসে আপহায় মায়ের যনে, 

পঞ্থচারী জন্তু পথে, ধ্তি নাই শা গুহকোণে, 

নগর অর্নণ! সম, গুদ পর্দী শঙ্কার আধার । 

জাঙার শ্রাভৃথ কারা মোছে মও করে অঙ্গীকার ? 

হিং তমিঅ|য় জীব নাকে বাকে বহি? সঙ্গোপনে 

(শাণিত-পে!লুপ কেনে আলাক্ষিতে শিংশন-টরণে | 

দদ্প শতাক্পীর ত্যাগ -আঞ্জ কোন মুল্য নাই তার 
আধার খনায় যদ বিহাং আকাশ ফেলে চিগ্সি, 

অবিশ্বাসী মন ভরে পনেহ ও বিদ্যে-জঞজ।লে, 

অগ্রসর হও পথে, [যয়ে! না? যেয়ো না আর ফি, 

সকল কলঙ্ক হবে ধৌত প্রবহমান কালে । 

কে বণে বিলুপ্ত দিক _তমসা দিগঞ্জ ফেলে খিরি? 
সাধীনতত!-হুধা ওই উকি মারে মেখ-অগ্ু়ালে । 

শি শা শপ সপ শপ আর আরা! ৪5 ৪১ 8৩1 পরম রহ রাশ» আপ 

১৩৫ 
হস জাত ও কালচে 

পাঙ্ছতে উঠিবার সময় বড়দা মাথায় উপরে কম্পিত হাত- 

খাণি রাধিয়! কহিলেন তোমক্সা সুখী হয়ে. কক লীধ:15 

কর, 

পার্ধী বায়ে ধীরে প্রাণ পার হঈয়! রাভায় পড়িল। 

গৃহিদগণ অন্গরে কি্িয়া গেলেন । বড়দ! পাপিয়া তাহার 

কক্ষে ইজিচেয়ারে শুইয়! পড়িলেন, চাকর তামাক দিয়া গেল 

কিও তবুও কেন ফেম উদ্গাগ ছুটিতে কোন্ দিকে চাতিয 

রছিলেন : চংকর কহিল, বাবু তায়ক 

বড়দ; কহিলেন - থাক, তামাক থাখ এ) 

মেজদা ভাহার লাইখ্রোখ-কক্ষে দড়াহছ। কাছ ক্ষ ষ্ঠ 

এগির দিকে টাহিয়। আজেন-_-.তহার? যেন কয়েকদিনের ক 

প্1ণ পারয়াছিল আজ অক'মাত ।নজ্!ণ হইয়া গিয়াছে । 

শ্ার অখনও পাঞ্গীর ও-হোহে। অম্প& শোনা যাহাতিছে। 

পয বেরা যেন বের পফাবরণের কড়ায় হি শাহজ 

ছিছভিহু করিয়া, পররতলে নিশ্পিষ্ট কারিয়। ছটিয়! চলিয়াছে 

ভাতা নির্ধাম পদক্ষপে | শুলাধৃহকোণে বড়া অস্রসন্ধল 

দীনক€ যেন ধার বার 'খাখবদ করিতেছে ভোদা সগ 

হয়ো, মর বশী জামা? . 

রহতের পরিচয় 
শ্রাশেলেশ্কুষ লা 

রহত্লে চোম। নি উজ হারে তব হাল পরিচয়! 

সন্প্রদায়গত্ত গাৎ- (সহ হল সকলের খড়, 

জরি লাগি আত্মভোহ, তারি লাগি হানাহংশি হার? 

যে দেশে তোমার বাস সে দেশ তোমায় দেশ নয়? 

পিতৃচুমি পুণান্থান, অঙ্ড ভূমি জবাভুমি হয়? 

পূব ও পশ্চিমে যথা আপনার থান খুপ্ধে ম্, 

খন ছোকি মোহ্ধুর্ড) আদশ সে ফোক বত, 

দল লয় _দেখ দেশ, শমএ জাতির হোক জয়: 

“হংসার তাবে শুধু বাড়িবে দেশের হূর্বতা, 

কার লা হবে এতে ? অন্ন এ কি রক্ষী! 

নিরপেক্ষ হাসি হেসে ভেদ চায় যাহারা সর্ধধা, 

আমি নয়--ভুমি নয়, ছে বিষ, তারা হবে জী! 

দেশ সত্য, ভেদ মিথ্যা, দুর ছোক্ ব্যখতার বাথা, 

ছে জয়দা জন্মভূমি, নম নম, ছে মফ্মিমন্রী 1 



বাদশাহী আমলের কাহিনী 
ডর শ্রীকালিকারগ্রন কানুনগে! 

সৈয়ঙ মুসা বাদশাহ দরবারে চাকর করিতেন।' নিবাস 
বর্তমান যুক্তপ্রদেশের অত কার শহর, বাপের নাম 

সৈয়দ বকর! ১৫৬৮ আইকেও হাঝাবাঝি একদিন সৈয় 

মুদ। একাকী আগর, শহণের নন্দী যবিয়া চলিহাছেন। 
ঠা? শিকাদি চেখে ধুতটি ছাইনে বায়ে গৃহস্থ বাড়ীর ছাঃ 
£ জানালার ফঃকে কি বেল আঙ্গেষণ করিতোছিল। হিন্দু 

মহন! এধা পিএ যাইবা সম্গু হঠাহ এক বাডীর ছাদের 

প্পপর মোহিনী লেট মস 2গ্ুচম পডিলেন। অথচ 
উভয়ের অর্ধ দুগতিজন। সাবধান । মোহিনী হিন্দু শন 
রুণবধু, স্বনকবেত য় বোলার যত 8, ছাছে ঢালা 

গড়ন--অপূর্ব স্বনণী . ডের মুগে আগা শহরের স্বণকার 
মহিলাগণের কপের বা ভিল )৯ 

শখ 

শাঙগশাহং ফৌছের সত জয়পুর বাঙ্ছোর অস্থি 

4ম্ঘগ্থোরে যাজা কাত চন্য মৈয়দ নুনার উপর হুম 

ভাহার যাতা উদ হইল: হইয়! 25: হমাহিনীকে দেখিয 
কোন আছিল দৈগুল 25 আগ্রা শ্ভরে থাকিছি গোপন । 
হোভিলল বাছিনত বাতির যমুনার পাতে তিনি এক বাড়ী 

ভাঁড়। করিলেন) 'নকাটই ভাঙার বন্ধু মীর ইতর দালাল 

উদ্দীন সুতা দাকিলের বাড়ত। মুসা লিশ্কেই বলিয়া পাই, 
কিন্ত দার গাগীক্ষায় ঠা অবন্থং ক্রমশ: কহিল হইডা 

উঠিল। কায়কজ্রন দরুণ বন্ধুর সহিভ দ্বউ-এক বার নৈশ 
অভিসার করিয়া ছিলি হয় পাহারা দয়ালা লা হয় মোহিনীর 
বাড়*র লোকজনের ভাতে পড়িয়াছিলেন । কিন্ত পিঠের 

বাথা সারিঙ্গেই আবার ডাহার অবুঝ মন কেমন করে। 
এই ভাবে হই বহসর চারি ফাস কাটিয়া গেশ । দূর হইতে 
মোহিনীকে তিনি দেবিগ্াতেন। যোহিনী সাড়া দিয়াছে, 
মালিন* মাসী মারুফত খররাখবর চলিয়াছে। 

* টৈঝাধ পার পুন থান-খানান আক র রহীম “নগর শে, 

নামক হিজ্সী কাবতায় লিখয়াছেন--- 

পবষর়ূপ ক্নবরণ। শোভিত নারী শ্রনারি 

মানে সাচে ঢারিকে, বিধিন! গট়ী হনারি ॥ 
| অর্থাৎ পব্মরূপবততী কাঞ্চনবরণী খ্ব্ণকাব-নারীকে বিখাতা 

বেন ভাচে চলিয়! গড়িয়াছেন। ] 

শি আর জজ পাই ক আজ 

এক দিন খাতির অক্ককারে মোহিনী বাড়র ছাদ হইতে 
নীচে কড়ি বুলাইযা দিল । দড়ি বাহিয়। সৈয়ধ সাহেব উপরে 
উঠিলেন, “বাহিনী সৈঃদ মুসার সহিভ গৃহ ত্যাগ করিল! 
এক বন্ধুর বাড়তে ভাহারা তিশ নিন পলাহয়! রহিল: 
পৈয়র মুসা এবং মোহিনীর জিরাত নিব্বিস্রে অভিবাভিত ৪য় 
নাই | োহিনীর শ্বশ্বরপক্ষের পোকজন খবর পাইয়া এ 

বাড়ীহ চারি দিকে কড়া পাহারা বলাহইল এবং ঝোতোয়া- 

লীতে মাষলা কুছ করিবার হয় দেখাইল: নানা রক 

মিথা। কা খলিয়া মুসার ছোট ভাই হিন্দুদিগকে প্রতাগিত 
করিবার চেষ্টায় ছিগ । উরে আইনে এহসপ ব্যাপা 

লইয়া কোন মোকদ্দঘমাই চলিকে পারে লা মাহিন সুন্দরী 
বোবুপা পখিম্াা আদাপতেনু কাছে একবার যনের কৃথ। 

খুদ্লমী বলিলেই আলামী খালাস, অধিকল্ত শোভাবাআা সহ 
নগর পরিকর; কিন্ত এই প্রকার প্রেমের বাতিক 

কারবার জগ কবর বাসা আইন জারি 
ধলিফাছিলেশ, কোন হিপু ম্বাগোক মুমঙগমানের সঙ্গে 
প্লাইয়া গেলে, কা মুসনমান পহ্থ গ্রহণ করিলে তাহাকে 

দল 

জোর কনিনু; ছিলাইয়া লহছা হাতার পরিবানবর্গকে 

করাই; কিতে হইবে ও ইহার ডপক কাজীনু আগগতে 

বুঃলমান আইন অনুলাবে মুললমানেহ আগ ব্যভিচার 
দও। ঠুভবাহ কোন প্রকারে অবাহাজ নাই ছেখিয়া 
যোহিন? মাথা শৃতন বৃদ্ধি গদাইল | টয় মুলাকে কোন 
প্রকারে প্ুবোব 5 গোপনে সুহঙ্কাজলক ভাবে মোহপা 
রাগ্রির অন্ধকারে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইত সকলকে 
অবাক করিস। ভাব-গোপন, প্রত্যুৎপত্রমতিত্ব এবং 
আশিকিতপটুতে শরির যদ) প্রীজাতিব সথকক্ষ নাই । 
মোহিনী নিব্বিকার চিতে অনর্গল এক পরীর গল্প শুনাইয়া 
সকপকে শুপ্তিত করিল । যা 

শা এন আর ৯ জা শর সস ও পবা ওরা 

» ছইব্--11 10100800190) 01 0) 1056 সাথ) & 

11088110711) 81061 61760160076 1 এ০1হ) 10010109 816 

81100101080 25 1) 065 হিট [থা 20510 

28061 10517019060 1197 9171119- 114), 18175 071 [0116, 

(8115, 501. 119 10, 400] 

কোন অবস্থায় বাদশাহকে এই আইন প্রণয়ন করতে হইয়া 
ছিল উঠ! উল্লেখ ন। করিয়! এতিহাসিক আকবরের প্রতি অবিচার 
করিয়াছেন। 



হ্হ “চঙ 

"সেই দিন রাত্রিতে ধখন আমি ঘুমাইতেছিলাম হঠাৎ ক্তাগিয! 
দেখিতে পাইলাম ঘরের মধ্যে এক অপূর্ব সুগার পুফঘ সবই 
মানবের মত কিছ ডান! পালক আছে। সেআমাকে যাছ্ 

করিয়! পাখার উপর তুলিয়! উড়িয়! চঙলিল। ইহার পর দেখিতে 

পাইলাম পরীর আজব শহর-_চারি দিকে দিব্যপরী, সুন্দরী পরীর! 
আমার সেবা! করবার জঙ্ দাড়াইয়। আছে ! আমি কিন্তু কার 

কাটি করিয়া অন্বির। মাকে দেখিবার জগ্গ প্রাণ বাহির হইতে 

চায়, ভায়ের শোকে ছাতি ফাটিবার উপক্রম, বাবাঙ্ীর কথ! মনে 

'পড়িতেই ছঃখের আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে। তিন 
দিন জ বশ্রান্ত কাল্প! এবং ছটফটানি। পরীরা অবশেষে দয়াপরবশ 

তইর। ডানায় তুলিয়া! এই জায়গায় আমাকে আবার রাখিয়! 
পিয়ছে।” 

বল! বাহুলা, প্রগতির যুগে পরীর প্রয়োজন ফুরাইয়া 
গেলেও এখনও গ্রামাঞ্চলে ইহাদের কথ! শন] যায়। কিন্তু 
মুসলমান আমলে মন্ত্র তত্র "দেও", পরী জীন । এতিহাসিক 
বলিয়াছেন বোক। হিন্দুরা মোহিনীর এই গালগল্প বিশ্বাস 
করিয়! বসিলগ; কিন্ত তবু জালিম কানদ্দেরগণ সাতরাজানু 
মাণিক মোহিনীকে উপরের তলায় এক কোঠায় তাল! চাবি 
বন্ধ করিয়। রাখিত। এদিকে আসল ব্যাপার লইয়া মহল্লার 

প্লোকজন কানাখুষ! করিতে লাগিল । কেলেঙ্কারী প্রকাশ 
হইবার ভয়ে মোহিনী হৃন্দরী দূতীর মারফত সৈয়দ মুসাকে 
গ্ৰৰ পাঠাইল, *ব্যাপাএ অনেক দুর গড়াইয়াছে! তুমি 

শহর ছাড়িঘা চলিয়া! যাও। একজন বন্ধুকে বলিয়া যাইও 
যেন আমার কথ! দিনের দিন তোমাকে জানাইতে পারে ।” 

শা পর এ পরিদ রা শি ক আজব রি জা 

নি 

মোহিশশর কখ। মত টৈয়দ মুসা আগ্রা ছাড়িয়। রাজ- 
পুতানার দ্িকে শাহী ডেরায় গা ঢাকা দিগেন। শহর 
হইতে আপদ দুর হণয়ায় ঘযোহিনীর ঘরে তাল! চাবির 
প্রয়োজন ফুরাইল । এই স্থযোগে টৈয়দ মুসাগ আগ্রাশিবানা 
বন্ধুর সহিত মোহিনী দ্বিতীয় বার বাড়ী হ₹ইতে পণাইয়া 
গেল। বন্ধ ছন্মবেশে ভিক্ষাপ্রাথী হইয়া বাড়ীর দরজায় 
উপস্থিত হইতেই ভিখারী বিদায়ের অছিলায় মোহিনী নীচে 

গিয়াছিল, আর ফিরিল না। তিন দিন এক দরদী 'আশুয়- 
দাতার গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া (সৈয়দ মুসার সহিত মিলিত 
হইবার জন্চ মোহিনীকে বোরখা পরাইয়া বন্ধু বিয়ানা ও 
ফতেপুর সিক্রীর দিকে চলিয়াছিল। নাছোড়বান্দা স্বর্ণ- 
কারের! সন্ধান পাইয়া আসামী ধরিবার জন্য ছুটিল। 
বোরখার ভিতর হইতে মোহিনীর রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল। 
হিন্দুরা টেঁচামিচি করিতেই শহর-কোতোয়াল পালোয়ান 
জামালের সাস্ত্রীগণ বটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহারা 
মোহিনীকে হিম্কুগণের"€হফাজাতে ছাড়িয়া! দিয়া দোত্তকে 
ঘরে লইয়া চলিল। অনেক দ্লিন আহ্ববঙ্গিক আরামের 

শে হত পু. গা শপ ও সত ও শন 

হল ক জাত রর আন রশ জি জরি এছ 

১৩৫৩ 
চে 5 আহি শি পিট ০০০ ৩০ শি শি ওত পিউ পা জহর রিট শর রাজা 

সহিত কয়েদখানায় থাকিয়া বন্ধু কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া 
পলাইয়াছিল। 

সৈয়দ মুসা] এই সময় বাদশাহী ফৌন্জের সহিত সফর 
করিতেছিলেন। ছুঃসংবাদ পাইয়া তিনি আগ্রা শহরে 
ফিরিলেন, শরীর একেবারে ভাতিয়! পড়িল। বিরহতাপে 
মঞ্জিয় বদায়ূনীর ভাষায় মুসার দেহ কষঃ| চতুর্দশীর চাদের 
স্তায় সরু হইয়া গেল। সৈয়দ মুসার উন্মাদ-অবস্থা । কখন 
নিজের গলায় ছুরি বসাইতে চায়, কখন পাগলের মত 
বাড়ী হইতে বাহিএ হইয়! মোহিনীকে দেখিবার জন্ত ধাস্তার 
ছুটিয়া যায়। তাহার ভাই-বেরাদরগণ কখন? ভাল কথা, 
কৰধনও গালাগালি, কখনও বা ভয়গ্রদর্শন বা বপপ্রয়োগে 
তাহাকে ঠেকাইয়! রাখিত । কারণ, এইবার আধার ঘরে 
মোহিনী সন্দরীন্র হাতে শিকল পড়িয়াছে ; চারি দিকে 
জটিল! কুটিলার পাহারা । 

0 

সৈয়দ মুলার এই অব দেখিমা তাহার আর এক জন 
অতি দরদী বন্ধু কাজী জামালের দয়া হইল। কাজী 
সাহেবের নিধাল সরকার কালীর শিব-কাণপুর পরগণা, 
কাযোপলক্ষ্যে আগ্রা খাকিতেন। কাজী জামালের 

কিফিৎ কবিখ্যাতি ছিল, হিন্দী ভাঘায় কবিতা লিখিতেন। 
এইবার তিনি মোহিনী হরণের ভমিকায় নামিলেন | 

একদিন ক্ধ্যান্তে মগরীবে॥ নমাজের পর আগ! 
শহরে ম্হ। সোরগোল পড়ি] গেগ | শহরের বান্তার মধ] 

দিয়া এক অশ্বারোহী খায়ুবেগে খোড়। ছুটাইয়া চলিয়াছে, 
অখ্ারোহীর পশ্চাতে উপবিষ্ট এক জ্জন যুবতী ত্বীলোক। 
এক দল হিন্ধু তাহাদিগকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে, তামাশ] 
দেখিবার জগ্ত লোকজন চারি দিক হইতে বাহির হইয়া 
বাস্তার মোড়ে ভিড় জনাইয়া সাবাস সাবা চীৎকার 
হাড়িতেছে। অখারোহী বেগতিক দেখিয়া শহরের বাহিরে 
'উত্তরগামী কাচ] রাশ্ত1। ধরিল। জমিতে ছর্নমেচ করিবাণ 
জগ্ত কুষকের। রাত্তান ধারে নাগা কাটিয়াছিল, ওয়চকিত 
অশ্ব আরোহীছয়কে লইয়া এক খাদে পড়িয়া গেল। পলায়- 
নের উপায় নাই দেখিয়া যুবতী ঘোড়া হইতে লাফাইয়! 
পড়িয়! সঙ্গীকে বপিল, “জান বাঠাও, খবর দিও ।” গর্তে 
পতিত বউচোর কার্জী জামালের কি দশ! হইল জান! নাই, 

তবে মোহিনীকে শিকলে কুলাইবে না বুঝিতে পারিয়! এই 
বার তাহার পায়ে বেড়ী দেওয়! হইল । এই মংবাদ পাইয়। 
সৈয়দ মুসার নির্বাণোম্মুখ জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। 

রা. 

মোহিনীর কি হইল? যাহারা জানিবার জন্ত উৎন্ুক 
তাহারা 15০5 সাহেব কর্তৃক ইংরেজীতে অনুষ্দিত বদানুনীর 
ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ ( পৃঃ ১২৯-২৫) পাঠ করিতে 



কান্তিক 

পারেন; কিন্ধ মূল উপাখার়নের এতিহাসিকতা পরিশিষ্টে 
নাই। সৈয়দ মুসার ছোট ভাই সৈয়দ শাহী মুসা-মোহিনীর 
কেলেক্কারী অবলম্বন করিয়! একটি ফার্সী কবিতা লিখিয়া- 
ছিলেন, নাম “দিলফেরেব বা মন-মোহছিনী' | উক্ত অংশে 
ব্দায়ুনী দিলফেরেব হইতে অনেক কবিত! উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । মোহিনীর কাল্পনিক পরিণাম মূল উপাখ্যানে 
সংযোঙ্গনা করিলে ইতিহাসের মধ্যাদা ক্ষ হইতে পারে এই 
আশঙ্কায় উহ] সংক্ষেপে নিয়ে উদ্ধত হইল । 

“তুশিয়ার হাট হইতে দোকানপাট গুটাইবার পএ সৈয়দ 

খুসার 'জিনাজা” ব। শবাঙজগগমনের মিছিল বাহির হইল। 
মোহিনীর বাড়ীর সামনের রান্তা ধরিয়া শবধাত্রা অগ্রসর 
হইবার সমম্ম ছাদের উপর হইতে পাছে শিকল-বীধ। 
খোহিনী কিছুক্ষণ “প্রেমের শভীপ' সৈয়দ গুসার শেষ যাত্রা 
দেখিভেছিল। হঠাৎ চীৎকার করিয়। মোহিনী ছাদ হইতে 
ধাস্তায় লাফাহয়া পড়িল, শিকল কাটিল, তবু প1 মচকাইল 
না। মোহিনী এইবার সোজা নুসার কবরের দিকে 
দৌডাহল, পাগলিনীকে কেহ বাধা দিল ন।। মোহিনী 
নিঙ্জনে কবরের ধারে বসিয়! এক খণ্ড পাথর দিয়া বুকে 
আঘাত করিত, মুখে মুলার নাম, এবং রাই উন্মার্দিনী পালার 
বিরহব্লাপ। এই অবস্থান এক দিন মোহিনী পাগলী 
ধাশ্মিক মীর সৈয়দ [সেই কাঙ্গী?] জপালের নিকট 
উপস্থিত হইয়া! জ্জমায়েতের সামনে কলম] পরিয়৷ ইসলাম 
করুল করিল এবং "মুসা" 'মুসা” ডাক ছাড়িতে ছাড়িভে 
মরিয়। গেল । 

আকবরশাহী আমলে খদলমান সমাঙ্গে প্রেমব্যাবির 

প্রকোপ কিঞ৫িং অগ্িক লঞ্ষিত হয়। যৌবনে স্বয়ং 

আকবর বাদশাহ আগ্রা শহরে কিছু কিছু দুষণ্থ করিয়া 

ছিলেন বলিয়! শোন। যায়। যোল্প!দের মধ্যে প্রবাণ দল 

এঅপেক্ষাকত নিশ্মলচবিজ্ঞ ছিলেন, বৃদ্ধের! যাহাকে বাভিচার 

মনে করিতেন, বদধায়শী-প্রমুখ নবীন দল সেই ব্যাপারকে 

প্রেমের বিকার বলিতেন। একজন শেখজাদা দরবারী 

আমীর মকবুল খার নর্ভকীকে চুরি করিমাছিল কিন্ত 
পরিজনবর্গের আপত্তিতে তাহাকে বিবাহ করিতে না 

পারিয়া আত্মহত্যা করিল। নবীনের দল [ বয়সে নয়, 

ভাবে] ফতোয়া দিলেন, আত্মহত্যাকারী “প্রেমের শহীদ" 

মহাপুণ্যবান, স্থৃতরাৎ যে স্থানে যে অবস্থায় শেখজাধ। 

নর্ভকীর জন্ত নিজের বুকে ছুরি চালাইয়াছে সেই জায়গায় 
রক্তমাথা কাপড়চোপড় সমেত তাহাকে মাটি দিতে হইবে! 

কিন্তু গ্রধান সদর বুদ্ধ শেখ আবছুন্গবী প্রেমের মাছাত্মা 

বুঝিতে না পারিয়া ধমকাইলেন, ম্বত ব্যক্তি অণ্ডচি এবং 

ব্যভিচার পাপে লিগ হইছা মবিয্াছে। এই প্রকার প্রেম- 

ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক সংঘবদ্ধ সমাজ এবং দারুণ 

বাদশাহ্থী আমলের কাছিনী ৮৭ 

প্রভার। এই কথা সরলপ্রাণ এতিহাপিক বদাযুনী নিজে 

অকপটচিত্তে শ্বীকার করিয়া গিম্াছেন। এতিহাধিকেরু 
অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই-- 

মোল্লা বদায়নী কিছুদিন কনৌজের অস্তগত কসব! 
যাকনপুরে শাহ-মাদার সাহেবের “মজার” বা কবর-তীর্থের 
তন্বাবধায়ক (মহান্থি) ছিলেন। সমাগত যাঞিগণের 

সাহাযা এবং গর্গীব দুঃখীকে দান-খয়রাত দেওয়াই ছিল 
তাহার কাজ। পরিফার করিমা না বলিলে9 বুঝা যায় 
তাহার একটু রূপের নেশা ছিল--উচ্থার উপর আবার 
সথফিয়ানা মৌতাত, ভবে তিনি কোন দিন হারামের পথে 
প1 দেন নাই । 

একদিন মাগার সাহেবের মকবরায়ু যাত্রিগণের মধ এক 
অসামান্ধ। স্ন্ধরী মুসলমান যুবতীকে দেখিয়া! মোষ! সাহেবের 
মতিভ্রম উপস্থিত হইল। উহার ফলে একটা হাঙ্গাম। 
বাধিল এবং যুবতীর আত্মীয় পুরুষগণ মোল। সাহেবের 
মাথায় হাতে পিঠে তলোয়াপের নয়ট! কোপ বসাইয় দিল। 

মোল্লা সাহেব লিখিয়াছেন উহার মধ্যে সাতটি ধর্তবোর 
মধে নয়, কেবপ চামড়া কাট] । কিন্তু অষ্টম কোপে তাহার, 
ব! হাতের কনিষ্ঠা্ছুলীর শিরাগুপি কাটিয়া! গিরাছিল এবং 
নবম কোপে মাথার খুলি কাটিয়! মগ্তিকের কিছু ঘি বাহির 
ইগয়ায় তিনি অঞ্জান হইয়া গেলেন। ৫কয়াতের পূর্বে 
মোল্ল! সাহেব আর জ্জাগিবেন ন! ভাবিয়াই তাহাও মাঞ্খক 
বা প্রিয়তমার গোয়ার সঙ্গীদল বোধ হয় খুগুটি না কাটিমাই 
চলিয়া গিক্সাছিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে 
করিতে ঠাহার ধর্মবুদ্ধির উদয় হইল | তিনি শপথ করিলেন 
এ যাত্ত। রক্ষা পাইলে মক্কা যাইবে এবং হজ সমাঞ্ধ করিয়া 
নবজাত শিশুর মত “নান্থম” বা! নিশ্প।প হইয়া কিরিবেন। 
কিঞিৎ 'ারোগা লাভ করিয়া মোল্প। সাহেব নি বাটা 
বদায়ু শহরে ফিরিলেন। সেধানে আবার পীড়িত হওয়ায় 
এক জন অক্ট্রচিকিৎসক তাহার মাথার খুলিক্ থায়ে আবার 
'অস্বোপচার কঠিল-মোল্। সাহেব প্রায় যাইবার পথে। 

এই সময়ে একদিন খুধুপ্তি অবস্থায় তাহাকে ফেরেশতা 
বা দেবদূতগণ আশমানে উঠাইয়] বাদশাহী দরধারের মত 
এক আদালতে উপস্থিত করিল । খানে চারি দিকে বা- 
কায়দা সিপাহী-সাস্ত্রী, দপ্তরী-কেরাণী লেখার কাজে বা্স্ত, 
মল্নদের উপর একটি কিতাব ।* 

যাহ! হউক্, ইহার পরে আকবর বাদশার চাকরি আরও 
কিছু দিন বাহাল বাখিবার জস্ক যদূতগণ মোল্লা! সাহেবকে 
আবান ছুনিয্ায় ফেরত লইয়া আসিয়াছিল। ইহা ন! 
হইলে “মোহিনীর প্রেম" মাঠে মার। যাইত, কোন ইতিহাসে 
উহার হদিস মিলিত না। 

শত আশ পার ও. ত পর পিস পর পক শশা শর শর 

গ 10৩, 29808 001 16, [0], 140-149. 
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বাঙালী-প্রতিভ। 
প্রীশ্যামন্ুন্দর মাইতি 

সু, মন্থপ্ত়,। মঙ্ছামারী ও সাম্প্রদায়িকত|এ বিষে জন্দরিত 

বাংলার মহাশ্বশাশে বসিয়া খাঙালী প্রঠিভারঠ বন্দনাইীতি 

গাছিতে বপিয়াছি ; খিদ্রেশী শাসকের শান্প্রদায়িকগ্াঙপ 

মহা আবে যে জাতির অগ্ডিহই হয়ত অঠিন়ে ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
খিপু্ত হইবে, তাহার প্রতিভাগ কথ: এখিতে চেষ্টা কর 
হয়ত বাতুলতারই নামার ' 

বাঙালী যে জাতি হিসাবে মররিয়াছে, সে খখন্ধে সক্গেহের 

বকাশ কোধার? এ জাতিও প্রাণশঙ্জির যদি বিশ্মাঞ্রও 
খবশি& থাকেত তাহা হইলে সদ্য-সমাপ্ত মহাযুদ্ধের কালে সে 

ষে চায়িত্রিক হরধালতার পরিচয় দিয়াছে তাহা দিত ন!. বিদেশী 

শাসকেত সামরিক প্রয়োজনে পে াহর ক্ষেরুখামার এমন 

কি বাস্তভিট! পর্যয$ কখনও বিনামুপে, কখনও «1 শামমাএ 

মৃতলার বিনিময়ে পরিত্যাগ করিয়। পথে আসিয়া দাডাইয়াজে ! 

প্রতিবাদের একটি অগ্রুলিও উত্তোলিত করে নাই । অন্র-বহন্র 
প্রগ্নোজলে এই জহির 'ঠরুপ-তক্ুষী যুদ্ধের সব্দাপেক্ষ! হন 
কান্ধই করিয়1ছে । ভারতবধের অন্কা্জ প্রদেশবাসী যখন ষুদ্দের 
শর্জাপেক্ষা পৌরবজনক কাধা--যঘ! মারণা্ধ লয় বিদেশ! 
পাঞ্জা শক্সংহার করিয়াছে, বাঙালী তখন সেই বিদেশ: 

গাজার গার্ধের জন আগ্রেরাতবহীন ইউনিকাপ সঙ্ছিত হইয়া 

(কবল মিগ্রী ও কেরাখর কাজ করিয়াছে । " ১5৫১এর 

মহামদ্ভর়ে একমুকি অন্নের অভাব পক্ষ লক্ষ ণাহী বিন! 

প্রতিবাদে পথের প্রান্তে শেষ শিঃশাস যাগ করিয়াছে, চি 

গীবন ধারণের মন্ত খাছ্কণাটুকুরও দাবী শ্গানায় লাহ। 

কজিকাতার রাজপথে একপিনে কঙ্কালপার ডেঠিটিটটদিগের 

শোভামাও্র, আঅস্কদিকে বংডালী বিশশলীগনের সুবেশে সজ্জিত 

হইয়া পথ আঠবাহন রঙ্গালয়গুলির দ্বাথে শ্বারে আইপিপাছ 

অগ্রয়গণের জন : 

জহও জাতির 'গপেক্ষাকংত ভাঙগারানের]! তাহঃদের আনল- 

[বাস স্থগিত রাখেন নার) শ্বনগণের পাদা ও বনু লইয়' 

যে নিষ্ঠুর লীল' চলিয়ছে, গেই হরপনেয় কজন্তের একটা মোট 

রকমের অংগ্রীদার কি বাডালীহ নে? 
এ জাতির এবখিধ যত যে আসন, তাহা বহুপুর্বেহ আচাখা 

প্রফুপচ্! জানাতযু। পিযছিলেন । বাচ্চালী যেরূপ বংশগততাবে 
চাকুরংজীবী জয়া পড়িতেছে, এবং তাহাতেই যে তাছান্র 
মের্দগ্ছে দু ধরিধে, তিনি তাহা বাপবার স্মরণ করাইয়া 

দিয়াছিলেন | খিশবিধ্যালয়ের দ্বার কোনরূপ অতিক্রম করিয়! 
যেফোন রকমের একটি চাকুরী সংখ্রথ করার জন্ত এমন 

লজ্জাঙ্গনক আগ্রহ ভারতের অয প্রদেশবাসিগণ দেখায় নাই। 

সত্যকার জীবনযুদ্ধে, প্রতিযোগিতার নির্ধম দ্বণ্দে যে ইহাই 
লট পপ পাত টীকা কণাশাজদি ডাকা ভাবিয়া ছখে নাই। 

” এক মেকী বিহ্মাননতাপ উপাপক হইয়া পঙ়িজ। 

তর এমন খোর ৫শিনে একজনের 

ধেশ্ববিদ।1লয়ের পরীক্ষাঞ্থলি উতীণ হইবার কৌশলহ খান্ালী 
ঘা্রপণ পায়ও করিয়াছে ; জ্ঞানাঞ্ছনের কোন প্রয়ামই তাহাছে 

এক!শ পার নাঞ্চ। অপন্পূর্ণ গানের জন্ত বাঙালী ছ।এেরা যেমন 
পঞ্জাগুভব করে নং, তেমনই €সই জানের পরিচয়পএ-দাত। 

বাঙালীর বিশ্ববিফা!লকেরও কোন লর্জার বাপাই নাই. 
অসন্পূণ জান ও তে যুয়ুক্ত শিক্ষার জঙ্জ বাঙালী ছহ দি অীবশ- 
মুছে হারিয়া যায় তাহাতে সিশ্বধিদাালয়ের কর্ণধ!রগপের কি 

আসে যার ? ঠাঙার! ত হার ভতু দেশী বিশ্ববিদাংলয়ের তকমা: 
বারী মহেল। বিদেশী ভরচীঘ গ্রপাদলাভের নান! পরিচয় 

ঠাহাদের মায়ের শেষে শেভ! পাইতেছে । ভাতার ঠাহাছঃ 

আলদ্পণ্ দা নিদিশ হতে সম্পণ করিয়া আঅ্শিগাভেন, 

দেশের গবর্ণমেন্ট লা হয় বিদেশী অধুষি্ধ। কিক হেবা 
খদেশীয়দিগের যথেষ্ট ক্ষমা বহিষ্াছেন সেখানে এমন 
অনাচার এমন অপ্রতিহ “ভাবে চলে কি কদিয়ং ? যে জর 
হা আসন, সেই গাই বিক্ষায়। কাধ এমন একটা খটিবন, 

মগণের পমস্তায় এ হেশ আবয়গ্তকারিহার পাখিয় চিতছে পানে: 

পত্তাকার আশ লাভের প্রতি বন্দার কর্পে আমখ' ওঃ 

খে জলন্পুন জানেক অধিকাদী হইয়!ছ ঠাহ) লয়, আমণ। 

আবর্হাালও হইয়। পড়িয়াছি ! বাজালী যঙগাপুরষগনের হী বল 

ও কীরঠিকাছেলী অজ বাভালীর কাছে অবঞ্ঞার বিষয় 

এনকে জীবনযুখে পাঁজালী যতই পিঠ হিতে লাগিল, তক 

“পাপ সাগিল! ০ 

এ 

আহার জেয়হবেরধে পুতে 

চাগসিত্রিক আিধঃপনশ ও সাদর ধিনত। নলিঘধান্জোপে তাহার 
কেহ ও খাসা পথান্ ন& করিল । আহার পাড়ি), শিল্পকল!, 

রঙ্রম়্। কোন কিছুই এই চারিত্রিক জনঃপতন ও আদশংীনতার 

আবগগারী প্রভাব হইতে আবাহতি পাঠল না। বাঙালীর 
শপ্বনাশের ডাল! পুণ হইল । 

উনবিংশ শতাকীতে বাঙালী প্রতিভার যে অপুর্ব বিকাশ 
হইয়াছিল কালক্রমে 'চাহার বারকগণেকর প্রায় কলের 

তিরোধান ঘটিল। সেই গৌরবময় যুগের খত আমাদের 

ছুঃখ ও সান্তবখার একমাত্র অথলহ্গন হুইল । 

বাংলার শেষ গৌরবরবি অন্তমিত হইবার পপ, আমা 
এককপ নৈরাশা ও নংশয়ের ঘনাঞ্খকারেই দ্বিনাতিপাত 

করিতেছিলাম। জাতি জীবশে যে আবার কোন দিন 
কুভলগ্ আসিবে, আবার যে যুষৃযুরবাঙালী কোন মহ্থাপুরুষের 

বানী ও ব্জিছ্ছের মায়াদখ স্পর্শে বিছ্যাৎস্পৃষ্টের মত জাগিয়া 

উঠিবে, সে আশ। আমরা ত)াগ করিয়াছিলাম । তাবিরাহিলাম 

রামমোহ্দ, বিদ্যাসাগন্প। মাইকেল, যফিম, বিবেকানক্ক, 
চিনবগ্জন, রবীজনাখ, শরংচজ। প্রত্ঠৃতি ভারতের নয জাগযণেন্ন 



কান্তিক 

যেনোতধার! সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঘতুবি জাতির কর্ণদোষে 

তাহ! এমন শে/চনীয় ভাবে অকালেই শুকাহয়! গেল। কিন্ত 

আমাদের সমস্ত আশকা ও সন্দেহকে মিথা। প্রতিপন্ন করিয়! 

একদ! লাঞ্ছিত ও নিন্দিত শুভাষচন্র এক মহনীয় দূপে আমাদের 

সশ্মুধে আবিভ্তি হুইলেশ। সবিম্ময়ে জাতি দেখিল, তাার 

প্রাশশজির বহিঃপ্রকাশ ন] থাকিলেও, অন্তঃপপিল! ফণ্র মত 

আজও তাহ! প্রবহম।ন ও এখনও এক মহাস্থষ্টিগ বীজাধার । 

আজাদ হছিশদ ফৌজ, আজাদ হিন্দ প্রচেষ্টার বিশ্ময়কর 

কাধ্নীতে আঞ গারতের প্রতি গৃহ মুখরিত | সে সঙঞ্ধে এখানে 

কিছু বল! নিশ্প্রয়েজন। কেবল উওমটাদবণিত নেতাজীর 

পলায়নকাঞ্িনী পড়িতে পড়িতে মনে পড়য়াছে, অতীতে 

কঠকট! এমন ভাবেই খপ এক জন বাঢালী মহাপুঞ্ষ জাতির 
সংধ[তির ধিঞ্য়াতিযান করিয়াছিশেন | গৈরিকবসন পরিহিত 

পরি ব্রাঞ্জক বিবেকানন্দের গ্রতিতা উদ্বল মুখখাশির কথ মনে 

পড়িল। নিঃখ, সঞ্ধায়সহ্ধলঙ্তীণ বিবেকানন্দ সেদিন এমনি 

তাবে সর্ধাধ াগ করিয়া হঃখিনী ভারতের মন্রকথ। বিশ্বের 

পর্নবারে বাক্ত করিবার গ্গ ভারগঠ ত্যাগ করিঘছিলেন। 

মনে পড়িল “খাপনেল আব ছেমোক্রেসী" শামেরিকার 

।হাটেলপে আশ্রয়লাতে বঞিত হইয়া শীতের তুষারান্তীণ 

বাঙপথে তাহার রাঞিষাপনের কাহিনী, আমগ। বুকঝলাম 

জি ছিপাবে বাও।পী মরিলেও যে ছ্বার প্রাণশক্তি তাহার, 

অতীতকে এত গৌধবোক্ণ করিয়াছিল, তাহার অফুরন্ত বানা 

আও তাহার ধমনীতে প্রবাহিত $ এাহার স্প্শন আজিও 

ধামিয়। যায় নাই । জাতির নবজ।গণণের রঞ্চিম উমায় এক জন 

খালা মশীধী বাঙালী পপাটে খিজটক| দিয়! খপিয়া- 

[ছলেন, “৮1101. 13001171 00010081015 1000117) 010055 

(01)1 011)” 1 ১৩৫১ সালের প্রারজে দেখিলাম বাডালর 

পে গৌরব অক্ষু আছে । 

বাঙালী প্রতিভার মৃলকথ। পধ্যালোচন। করিলে দেখা খায়, 

এই জাতির মুগবিপ্রবকাত্বী কার্যকলাপের পশ্চাতে এমশ একটা 

গগ্ীর ভাবাবেগ অ।জে-_যাহ1 পর্বতকন্দর হইতে বাঁহগত 

পিগ্কুগামিনী প্রবল! জৌতশ্বিনীর মত ছক্জয় বেগে ছুই তীগ প্লাবিত 

করিয়া তাঁবের বন! সাশয়ন করে । এই ভাবাধেগের বরতোতে 

বাধার এরাবতও ঠণখগ্ডের মত তাসিয়া যায়। বিধ্যাসাগর 

হইতে আরগ্ করিয়া! গুভাধ৮প পথ্য প্রতোোক বাঙ্গাপী মহ!- 

পুরুষের চরিত্রে এবপ্রকার ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়, কবি 

তাহার কাবা হুষ্টির পূর্বব যুহূর্ডে যে বেদনা ও প্রেরণা আন্থভব 

করেন, তাহাই বাগালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ। 

বৈশিষ্ট্য । ইহার সহিত কবির স্থজনী প্রতিভার এক জাশ্র্য। 

সাবৃষ্ঠ আছে। ইহার কারণ বোধ হয় বাডালী কবির জাতি। 

ইংরেজাবিকারের পূর্বে বাংল! ব্যতীত ভারতের অভাক 

প্রধেশে কাবা ও গানের এত উন্নতি হয় নাই। চত্তীদ্দাস, 

বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষব ক্তিকারগণের মন্দিরা-গিক্কণে তখন 

৯৪ 

বাঙালীর প্রতিভ। 
০০ বদি ০ জল জিও আসি ই হি এ হা সিসি উজ সস সি হে এ সর টি পা ও এ 

৮৯ 

বশ শত পপ উর আপ পপ শশা পিস পিস শপ তি উপ পি ৯ পপ টে এ ওনারা 

বাংলার আকাশ বাতাস মুখয়িত; বাউলেক একতারায়, রাম- 
প্রসাদী ও কীর্তনের স্বদস্ততালে, ভাটিয়ালির ছল ছল সুরে 
বাংলার পথ-প্রাপ্তর, মন্দির-অঙ্গন, নদীহীর গুধ্করিত ॥ 

রাখালের মেঠো হরে ও বাশের বাশীতে প্রভাত সন্ধ্যা সব 

সময়ই প্লৃতিমুখর, অর্থাৎ হইংপেঞ্জাধিকারেগ পুর্বে বাঙালীর 

সংক্কতির ইতিহাস এই কাব্য ও গানের ইতিহাস, কবিধর্শ 

বাঙালী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেধযোগা বৈশিষ্টা। ইহ! 

তাচ্ছার অঙ্িমজ্জায় অবিচ্ছেপারূপে বিজড়িত । 
হংরেজাধিকারের পরে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া 

বাঙালী সংগ্কতির এই একমুখী ধা! বৈচিঞ্যের আবন্ব রচিয়। 

বিভিন্ন খুখে প্রবাহিত হইতে জরগু করিপ, বাঙালী বিজ্ঞান, 
দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির অনুশীলন আর করিল। শুধু যেলন্ধ 

জানের অঞ্দনেই সে মনপ্র।ণ নিরোজিত করিল তাছা শছে, 

& সব ক্ষেত্রে সে নবনবোন্গেষশাপিনী প্রতিভার বিশ্ময়কর 

পণ্পচয় দিল । 

তাহার সাহিতাসাধনার নখজন্ম হৃহল। দীতিকাবা নানা 

রূপে র্ূপাফ্িত হইল । মাইকেল মধুন্দন পৃথিবীর অন্ততম 

শ্রেঠ কাব্য “মেখন[দ বধ রচশ1| করিলেন । রবীঙ্রনাথ দীনা 

খাংল। ভাষ!কে বিশ্ব-পভায় বরষ্উরয়া করিয়া তুলিলেন । ফ্েউশ্র 

বন্দ্োবাব্যায়, নবীনচন্দ সেন, দেবেঙ্গনাথ সেশ, দ্বিজেজলাল 

 রাক়্, ঈশ্বরচর্গ গুপ্ত, দীনবঞ্জু মিন্র, গিরিশচঙ্গ খোষ প্রভৃতি অজ 
কবির কলরকাকলীতে বাংলার সামলকুষ্ধ বর হ্হয়! উঠিল । 

বাংল! গদে/র সৃষ্টি হইল । রামমোহন, বিপ্যাস।গরন প্রভৃতি যে 
ভন্রি ধাপন করিলেন, তাহার উপর বধিমচন্্, রবী শাখ, 

শরণ্চন্দ প্রভৃতি কর্ঠক কাংলা গঞ্জোর মর্মর প্রাসাদ শিমিত 
হুইল: এতপিন বাংলার লপিতকলা আলিপন।, ঘট ও পটেই 

সীমাবদ্ধ ছিল | অবনীঞ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল খন ,দেখীপ্রসাধ রায়- 
: চৌধুর্বী, সৃধাংসুশেখর চৌধুরী প্রভৃতির সাধনায় তাহ] চরমোৎ- 
কধ লান্ত করিল । দর্শনে গিজেন্্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেজ্নাথ শীল, 

অরবিন্দ খোষ, বিজ্ঞানে পাধানাথ শিকধাপ, আপপমোঞুন বনু, 

মহ্ঙেলাল সরকার, জগদীশচন্দ বন্প, প্রকুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি 

অলেফিক প্রতিভার পরিচয় দিলেশ । শিক্ষা, সমাঞ্জসেবা, 

বন্দ ও রার্উপাধনার ক্ষেতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যা- 
সাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামক্বঞ্চ পরমহ্ৎসদেব, খ্বামী 
ধিবেকানন্দ, উমেশচন্দ খঙ্দোপাধ্যায়। সত্যে্জনাথ ঠাকুর, 

সত্যোক্জপ্রপন্ন সিংহ, গুরদাস বন্দোপাধ্যায়) আশুতোষ 

মুখোপাধ্যায়, সুরেঙ্গণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খিপিনচঙ্গ পাল, 

চিন্তরপ্তন দাশ, ব্রশ্মবাঞ্চব কেশবচন্ত্র সেন, আশ্বিনীকুমার দত, 

রাসবিারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, নুবোধ বনুমর্সিক, 
রমেশচন্্র দও, ছামলুন্দয় চক্কবর্তী, শিশিকুমার খোষ, মতিলাল 
ঘোষ, রগ্গনীকাপ্ত সেন, কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বীধেঞুনাথ 
শাসমল, রামানন। চট্টোপাধ্যায়) যতীক্জমমোহন সেনপ্িপ্ত প্রস্ঠৃতি 

অগণিত বার ষ্ঠ সম্ভান বঙ্গজনলীর চরপকমণে অর্ধ্যধান 



৪১৩ 

ওএস শপ পট এ হস তত আসর আত পন জি শি সত ও হজ ত ব্রন পরশ এত এ আর স্ ০০ শি আত চে আপ 

করিনেন। ফির মঞ্চে যে ররর বীরের! নার গর 
গান গাহিলেন.--সেই ক্ষুদিরাম বঙ্গ, প্রকুল্পকুমার চাকী, ধরীজ- 
কুমার ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, উপেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, কানাই- 

লাল দত, সত্যেন্ত্রনাথ ও, হ্মচন্দ্র দাস, দীনেশ গু প্রস্ঠৃতি 
বাঙালীরই সম্ভতান। উনবিংশ শতাব্ীর বাংলার ইতিহাস 

বাঙালী জাতির নবজাগরণের বা! রেনেসারই ইতিহাস। 

এই অনাধা সাধণ এই খিপুল বিজ্র-গৌরব লা বাগালীর 
পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তার এই ভাবাবেগ ও প্রেরণার জগ 

যাহাকে আমি খাটি কবিধর্ের সহিত তুলন! করিয়াছি । কি 
যেমন হিপাব কতিয়! কাব্য রচশ] কেশ না, একটি পগাঁয় 

৬াবাবেশের ফলেই যেমন তাহার “দানপস তরঙ্গতলে বামীর 
সঙ্গীত শতগ্ল" জাগিয়া উঠে- বাঙালীও 'তমশি একটি মহ।শ 

আদ বক্ষে লইয়া স'পৃণ বেহিসাধীর মতোই কম্মসমুগ্রে 
বঝাাপাহয়। পড়ে; ব্রত উদযাপনের জ্ড সর্ববহ্ধ ত্যাগ করে। 

বাঙালী তাঙার বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে মন্তিন অপেক্ষা হদয়কেই 
প্রাধা্জ দিয়াছে । তবাপাতগুষ্টিতে কোন বাছালী মনীষী 
কার্ধা বুদ্দিমন্তার পরিচয় হইলেও ভিতরে তিনি হদয়াবেগভ 

জনুতন করিয়াছেশ। তর্কের বাক্যজাল অপেক্ষা প্রেমের 
মঞ্জকেঈ বাঙালী সাধনার উৎকৃষ্ঠতর পন্থা বলিয়া গ্রহণ 

করিয়াছে । সে কখনও খাটি পাজনীতিক বা 011)11101 

হইতে পারিবে ন।। সে আসলে প্রেমিক, দে তাহার হার 
দিয়াই জাতির তথা বিশ্বের কলযাণ কামন! করে। বাঞালী 
বিপ্লবী কিন্ত সেই বিপ্লবের পশ্চাতে থাকে ব|জাজীর হদয়াবেগ, 

প্রেম ও কবিসুলত 'িধর্্ । 

তাহ দেখি বাঙালীর পর্ধবিধ পাবনার সহিত তাহার 
সাহ্তাযলাধনাও পাশাপাশি চলিয়াছে। যখন সে সমাজ- 

সেবা করিয়ছে €খনও সাহ্িতা তাহার অন্তরের বস্ত। 

বিধ্যাধাগরেক জাবনীতে দেখি যখন তিনি সরকারী কায বা 

আনছ-সংক্কারে ব্যণ তখনও লোকচচ্ুর অন্তরালে ঠাহার 

কবিমামসের স্থিকাধ্য চলিয়াছে । “শকুগল!” ও “সীতার 

বনবাস" তাহার ফল । জাচাধ জগদীশচন্ বঞ্ছর জীবনে দেখি, 

যখন তিনি পদার্থবিদধ্যার হুর প্রশ্ন সমব!নে বাস্ত ব1 উঠতি 

জীবনের গভারতম রহন্তের দ্বাশোদঘাটনের জয় সাধনার 

তখনও ভাঙার করেন অলস হইয়া থাকে নাহ । অবসর 

সময়ে তিনি চলয়াছেন “ভাঙগীরঘধা উৎস সন্ধানে” ভাঙার 

প্রবাসী 

* নিয়োঞ্ধিত করেয়াছে। 

১৬৫৩ 
সস শত পি পন জি পরত হল সত শিপ শী দাত রসদ শালা ও জাজ লাস লা শা শ ও স্পর্শ রশি জি হানা জর আত 

“জঅব্যস্ত”) রা বে? ও রটন। তাহার কবিচিত্ডেরই 
প্রকাশ। চিত্তরঞ্জন যখন মাতৃভূমির ধন্ধনমুক্তির ছুর!কাজ্জা 
শঙ্য়! সব্বন্বের বিনিময়ে হুঃখ ও বেদনাকেই বরণ করিয়। 

ইলেন, তখনও সেই অসহ হুঃখকষ্টের ঘপিখাত্যার় মধ্যেও 
তাহার কবিচিতডের শষ্টিসাধন] চণিয়াছে। “সাগর-পঙ্গীত” 

প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার শিদশন | মানবীয় ভানের শর্ধবিধ শাখায় 
খিনি পারঙ্গম, সেই পষি জানওপন্থী ভ্রজেঞানাথ সীল যে 
"1110 (00110147101. ধচনা করিলেন সে ত বাঙাল 

প্রতিভার কথিধর্দেরই সাক্ষাৎ ফল। খাঠালীকে জাতী মৃতা- 
বোধ শিক্ষা দিতে গিয়| রামেন্দ্রনুন্দর জিবেধ; “ধঙ্গলগীর এত 
কথা”র় যাহ] লিখিলেন সে ত উতক& কাখাই। শীরপ রাঞ্গ- 

কাধে বাপুহ থাকা কাপেহ বঙ্চিমচচ্জ ভাঙার অমর সাহি। 

রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলার আগ্রিযুুগর গে অরবিশ 

খাষ দখলের যে পুশুকখপি রচনা করিয়াছেন তাহাদের ভাষা 

কাবোরই ভাষা, ব!ংলার নখজাগরণের এগ্রদুল সামী বিবেক, 

নলের পৃপ্তক গলি পাহিতের দিক দিয়: অমর হি ইহ!রা 

যদি কেখলম।এ সমগতেবী, বৈজশিক বং দাশশিক হহতেন, 

হাহা হইলে ইহার! ইহাদের অনূল। চিচ্ছারাশি নীরপ সদ 

পপিবন্ধ কিয়! মাউঠেশ। কি যেহেতু তম বাডালী 
সেহ হেতু ইহাদের গ্রশ্থর!জি একদিকে ফেখন আপঃদারপ 

চিন্তার ব্বাধার, শহপিকে তমাণ উতর সাহিতোর নিদশন 

বাংলাসাহিতোর যে সবাগসুশর ইতিহাস কোনদিন ।পখ! 

হয় তাহ! হইলে ঞাঠহাপিককে হহ!দের রচপার কণ! উল্লেখ 

করিতেহ হইবে । 

পরিশেষে আমি এহ খপিয়! আমার বক্রব্য শেষ করিতে 

চা যেখাছালী প্রতিভার অগ্থতম বৈশিঞ। তাহার চিফের 

গর্ভীর ভাবাবেগ, [পরম ও কবিসুলভ এক উন্মাদিনী শনি যাহ! 

গাহাকে যুগে যুগে নব নব প্রেরণায় দ্ধ করিয়াছে) ঘখ- 

হাড়), লক্পীছাড়! কথিয়! সতা ও সুন্দরের কঠোর সাধনায় 
এহ কবিধর্শের জঙ্চক সে বারে বারে 

নুএনেয় শ্পন দেখিয়াছে, তাহার আহঙ্ণানে সাড়া দিয়াছে । 
শুষ্ কণ্যাণকর শিপ্লবের অহ্জি প্রত্থলিত করিয়াছে । বাঙালী 

*যধি শাচিয়া থকে ঠাহ| হইঞে এই অজেয় গ্রাণশঞ্জি, 
গভীর ৬াখাবেগ, সবজর়ী ন্দাক্বিসন্রনকান্নী প্রেম ও জনক- 
সাধারণ কিনল গজনীশকির জনই বাটিয়া থাকিবে। 

হি. সিন ও আসি ৬ সপ উলকি 



বিহারের লোকনঙ্গীত 
জ্ীমায়া গুগু 

বা 

বিহারের বিবাহ-উতমখ সঙ্গীতের পরিচয় পুকো দেয়েছ। | তার 

কিছু সংযোগন প্রয়োজন । পুর্ববঞ্গে বিবাছে সঙ্গীতের প্রচলন 
অহছে---ভারতের প্রায় সমম্ত প্রদেশেই এর জনপ্রিয়ত! । ত্রাঙ্গ 

বিবাছে সময়োচিত উৎরুষ্ট রবীন-সঙ্গীত শুনেছি । প্রচলিত 

লোকসঈখএকে ছু দুরে আঅনসিিকম করে এখলি কাবাধারার 
পগঞ্িকে অগ্রসর করে এনেছে । বিশেষতঃ কেখপমাঞ্ নিয়ম 

বক্ষে এ সঙ্গীত নয়, সঙ্গীতের প্রকৃত মধাদা রক্ষ! কর্দে 

এখলি চিশ্রাকগক হায়োছে। 

বেহারের বিবাহ সঙ্গীত একতা এই চিওহারিখ এপাবলী 

ছল এব, “সকালের পচিবোধে গাইবার ভঙ্গী, গানের ভামা 
জব সব& মনোহর ছছল। কাল অগ্রসর হয়েছে, মান যের 

গণি পরিধছিত হয়েছে, তার শীবনযাআার খান পরিবণিত, 

ক1প1ও বা পরিবন্ধিত হয়েছে; তবে বহুক্ষেতে হার কুচি উন্নত" 

কর হয়েছে । কিপ্জ লোকসঙ্গীতে বিপ্লবকারী পরিবন্থন হয় শি। 

এঠ সকল কারণে লোকসঙ্গী* যে ভাবে গাওয়া! ভ্য় তা 
আধুনিক চি.ও বহক্ষেত্রেভ মনোহাপী হয় না। কাবাদেশী 
গপর্ধপ ধরব্রঞ্গের ৮1প দমণন্ধ হয়ে পড়েন, রও এছ গাধীণ 

কেন প্রতাপে লাক্ষত হয়ে প্রস্থান করেন এবং গয়িকাম ছলীর 

আজেতাবশত: অগবিওর পরিবর্িত হয়ে ভ।যা অথমশখম খটিয়ে 

থাকণ হয়ত খা শিরথক হয়ে পড়েশ। এ বিষয়ে বঙ্জাপা। 

যথেষ্ট সজাগ ও আআপেক্ষারুত শি'লি। 

একচি গানের পরিচয় দিছি প্রথমে 

বণনা দেওয়। হয়েছে-- 

বিবাহ মঞগ্জপর 

করিল বনৃকে বশ কাটায়বৈ 

বণ্ পু ল!কে বাশ মন্ব! ছাওয়ার ক, 

উপরে চর/য় হণপ তত রে। 

গ।হল গোবর অঙ্গন নিপামল 

গজমোতি !চীকে পুরায়ল রে । 
আনি বেঠায়ো ভুপারু হুলাহু ব' 

(মতি অগ্ুরী রয়ে! রে! 

আনি বৈঠায়ে! ছুলারী বেটিয়' 

সিন্দুর মাংগে ভরয়ে। রে। 

“করিল ( কচি বাশের মুকুলকে করিল বলে ) বনে বাশ 

কেটে বণরশের 1?) বাশে মণ্ডপ ছাওয়। হ'ল, উপরে ছলছে 

শ্বেত হংস। গোবর দিয়ে অঙ্গন লিপ্ত করা হ'ল, ব্বগয় গজগুলি 

সাজান হ'ল মগপের তলে। 

বরফে এনে মণ্ডপে বসান হ'ল, তাকে অঞ্জলী ভরে রঙ 

দান কম; হ'ল, আদারমী কঙ্গাকে এনে বসাণ হ'ল, তার 

সেপ্ধীতঠে সিশ্দর চাল! হাল” 

মাটির হাতী তৈয়ারী কে বিবাহ মগ্ডপে রাখা এখানে 

প্রচলিত । হস্তীগুলির মাপ এক একটি বড় তেডার মত হয়ে 
থাকে । পুর্াকাপে গাক্জকীয় বিধাহ-সমারোহে হাত ঘোড়ার 
ঘথেষ্ঠ প্রচলন ছিল । বঞ্ভমানেও এইরূপ আছে। অথব। 

এও হতে প|রে যে হান্টী সুপক্ষণ জগ খপে ভারতে এবং প্রাচ্য 
গ্গতের বহু দেশে সমাদৃত, সেইজন্রই বিবাহ উৎসবে স্ৃগ্যয় 

হাতী রাখ! থাকে সম্্রধানকালে।' 
আর একটি গানে পপ্রিচয় দিচ্ছি । বিবাহের শুচপায় 

গাশটি রচিত । নামগ্চলিতে রামায়ণের সপ আছে। বহু 

সঙ্গীতহ এই রীতিতে রচন] হয়েছে-_ 

কোন বণ বোলৈ কারী কোয়লিয়!, 

কোশ বন বোলৈ ময়ূর । 
দখা বোলে বাজ! জনক 

বিয়া তেল বিহ!'খন যোগ । 

বিজুবন খোলৈ আগ্গা ডাকে কোয়লিয়! 
ক্মাপন মহলে বোপে বাণ 

বয়! ভলৈ বিহাবন যোগ । 

১র বন খোজলু (হ বেটি 

₹হ্। ন মিলৈ জামাইয়] | 

যাইও হে প্াজা অযেোধ) নগরীয়। 

বহা হে সুন্দর পথনাথ। 

শ'!বর বাবা মত জন্গ বোলিহে! 

শাবর (হ বদুনাথ। 

বশস্তের সমাগমে ক! মিলনবাকুল, পিতা ম।ত। খুবেছেন কন্ধ। 

বিখ/হযোগ।॥ হয়েছেন । কিখ খুঁজে বুজে খর পাওয়! যায় 

শ! কমা! বলছেন, “তে পিতা অযোধ্যা নগরে রদুনাখের 

সংবাধ নাও । কিগ্ত রঘুনাথ গ্থামশর্ণ বলে ঘেন তুমি অপছন্দ 
ক'রে! না।” 

কমার এমন দপ্রতিভ বাবহার এই গাশটিরর একটি বিশেষ 

আ।কহণায় বক । গানটি 01৮১1 পধায়ের | 

আর একটি গান আছে সেটি মঙাদেবকে বিষয়বন্ত করে। 

বরটি নেহাত মহাদেবের মতই খাঘছাল পরা... 

ভৈসোয়! চল আয়ে মহাদেব বর 

বাধছ!ল পিস্ধল হে। 

যিনি বর খোজলৈ বাবা, জনম তিখারা 
সেছ মোর বৈরী ছে। 

কোন নিরবঝুবি তরল ছ'কার ছে? 



৯২ 
আরা পক রি আস, এরি ও জরি সি, আন জম ও সস রি আর এরি, জপ আন হা আস 5 এ শপ অসশ পি অসম ও আস জি 

জননী কভার অভিযোগ শুনে উত্তর দিচ্ছেন-_-. 
তোর লাগ বেটী মাধ নাহাইলু* 

তোর লাগি করলু এতোয়ার হু । 

তোর মিলে জয় গোবিন্দ হে। 
জনমল দেলু খেটী করম আপন 

কাখিবি লিখল লিলার ছে। 

সোনাব! আনিয়ে তিখ, দৈতে যে! বেটা 
মিলি সৈতে] রাজ কুজার ছে। 

সুপহ বারকে ভিখ দেলা থেবেটী 

মিলি গেলে জনম তিথারী হে। 

“অহ্যারোহণ করে মহাদেব বিধাহু করতে এসেছেন, 
পরিধ।নে শান্রচর্ণা। কন্ত। ক্ষোভে বলছেন, 'বিনি আমার 

পতি মনোনয়ন করেছেন তিনি আমার বৈরী । কোণ নির্বোধ 

এই বিবাছে মত দিয়েছে ?'" 

জননী কভাগ অনুযোগ শুনে উত্তরে বলছেন, “বাছা 

তোমার জন্জে মাঘ মাসের দাঞ্প শীতে প্লান করেছি, পুণ্য 

রবিবার ব্রত পালশ করেছি, যাতে তোমার নারায়ণের 'মত 

্বামী লাভ হয়। কিন্তু তোমার জনের সঙ্গে নিজ কন্মফলের 
যোগ্য ললার্টের লিখন নিয়ে এসেছ । যদি ধর্ণ ভিক্ষা! দিতে 

তবে রাজপুত্র স্বামী লাভ করতে । কিন্ত তুমি সর্প ঝেড়ে তিক্ষা 
দিয়েছ তাই তোমার ভিক্ষুক স্বামী লাভ হয়েছে ।” 

তান্রপর কন্ত। মুখের অঞ্চল সর্তিয়ে বর্গের মুখ দশন করলেন, 

দেখলেন বর কাঞ্চন কুমার । জানতে পাপগলেন বর বৃদ্ধ নয়। 

তখন উদ্জাসে গধগধ হয়ে ষেবর খু'জেছে তাকে বরদান করতে 

তৈরী হুলেণ, পিতার চরণে মাজ্দ্শ] ভিক্ষা! করলেন - 

“আচ আত €দেখৈ ছুলহিন্ উমর এরকে, 

লহসি চরণ ছয়েজনককে, 

ব্রাঞ্খাণে দেই রতন ভার।” 

এ গানচী যেন কতকট। সাঙনা। খর অসক্ছিত, কিন্ত পু ব! 
কুরাপ নয় এ কথা জানার জাশন্দ কম শয়। হয়ত কণার মনে 

আশার সঞ্চার করবার জঙ্গেই এই সঙ্গীতটি । হয়ত এমন একটি 

সুরও প্রচ্ছন্ন আছে যা বলে আপাতদৃর্টিতে অনুর যা তার 

অন্তরালে অনন্ত ম!ধূর্য লুকিয়ে আছে, মুতরাং নিয়াশ হয়ো! ন]। 

অল্প বয়সের বর-কল্তার অভাব অপ্রহুলত! এখনও খিহায়ে 

নেই, এমন কি সরদা আইন সত্তেও বছরে বহু শিশু-বিবাহ 
হয়ে থাকে । কিছুকাল পুর্বে তো! যৌবন বিবাহের প্রচলনই 
ছিল না, শৈশবেই অথবা কৈশোরেই বিবাহ হয়ে যেত। 

বিপত্বীকের বিবাছে খুব ধুমধাম বড় হয় না। তথাকথিত 

ছোট জাতির ঘরে বিধবা অথব! গ্বামী পরিত্যক্তার দ্বিতীয় 
খার বিবাহের রীতি আছে, তবে তা! নেহাতই “সাগাই'__ 
বিবাহের চেয়ে সংক্ষিণ্ত, অগুষ্ঠানের ঘটা নেই। 

শিশু বর কঙ্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে নিয়লিখিত 
পানগুলিতে-_- | 

প্রবাজী 
স। ৯ শ৯ ৩৯ পাত জপ সাপ বি লিপ জ ত ন৮ ত তত তত পি সপ জি ৮ জপাশপ তত লস ঈি লাখ জিপি শিস শিস ৯ জপ লাস শর ও জল 

টা 
তন চি শি শব পল 

(রাছে বাটে অঙচে মালিন, পোখর কাটায় ঘৈ 
উড়ত থুগা পউটী চটি বৈঠলে, 

বুগাওয়া লে খৈবে! বনিয়াত । 

জহি সবে পরছন জাম়লৈ 

বেচী মায় মুহাবা! নিরখ, 
এসন ছুলারু বর কবহু ন দেখলু 

স্ুগ|! লেলৈ এলে বরিশত ৷ 

অভিম।পে কিশোর বর পারখীটা ছেড়ে দিয়ে বলছে-_ 
বনকে বুগাওয়া অব খন চলি গেলা 

কৌন কলঙ্ক হমে লাগে? 

বিবাহ মঞ্ডপের কাছে কিছু গণ্ড খু'ড়ে জল ভরা হয়, অর্থাৎ 

পুকুরের পরিবর্তে এতেই কাজ চলে । সেখানে যখন বরধান্রী 

এল একটি টিয়াপার্ী এসে বসল বরের হ!তে, বর এ টিয়া 

ধা নিয়েই বিবাহের আসনে বসেছেন । 

তারপর ধর বরণ করতে যখন সব এলেন, শ্বত্মাত1 এহ 

দেলেম।গুধী কা দেখে রুষ্ট হয়ে বলছেশ, এমশ আদুরে খবরও 

জন্মে দেখি শি পাখী হতে বিখাহ করতে এসেছে । 

ত্বারপর-_ 

অ(ঙম?নে পাখীটি ছেড়ে দিয়ে বর বললেণ-_ বনের পাখা 

বণশেহ চলে গেল ক্র তে! আমায় কোন কলগ দেখার (নই । 

সুন্দর চিন্রটি। শ্বশ্রমাতা এক্ষেতে প্রয়োজনাতিপিক্তি 

কঠোপ। হয়েছেন সন্দেহ নেহ | একমাত্র কিশোর জামাহইকেছ 

এইরূপ বাক্য-খধণে আপ্যায়িত করা যেতে পারে, বয়ঃপ্রাপ্জ 

জামাজাকে এরূপ সম্ভাষণ করবার ছুঃসাহপ ঠার হ'ত শ 

হয়ত । 

আর একটি গান আছে. বর বিখাহের পর কোহ্বার 

( বাসর ) ধর্পে খাবেন না__কি চাই? চাই একটি ইন্পী, সেটি 

“নিয়ে তবে তিনি ছ।ড়বেন খর থেকে বসিলেন-_. 

তেলৈ বিছা বর কোহবার না যায় 

ছুরী লাগি প্ষল দামাদ ভারী হে 

ইরীয়া যে দেলহ তাক হাথ 
লছসি চলল কোছ্ধাক্স ছে। 

শিশু বরকে ছু'কথ। শুনিয়ে দেওয়! যায় বটে, কিগ্জ বকে 

বদলেও বিপদ । 

তারপর কণ্জ। বিদায়ের চিরস্তন অশ্রময় ছবি । এছবি 

ঠিক বাংলার মতই সমস্ত ঘরে ঘরে । একদা পঞ্জাবের একটি 

বিবাহ দেখবার সুযোগ হয়েছিল, কন্াা-বিদায়ের সময়কার দৃগ 
দেখে হ্ঠাং ভূলই হয়ে গিয়েছিল যে এই বিচির বেশধারিনী 

কন্ত। জননী, আন্মীয়ামগুলী বঙ্গনারী বা বিহ্বাপ্সিগী নয়-- বিহার 
ও বঙ্গদেশ হতে বছ দ্বরে পঞ্জাব! 

কষ্া-বিদাযয়র গানের পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল। 

শীরি হে কমল দাছ, উঠিয়ে গেলো! রে চাদ, 
সম.ধী বিধায় মাগে পহলিয়ে সাব । 



কার্তিক 
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সছ্কর অঙ্গন বহুত পরিবার, 

জামাই অঙ্গনে রছে ঠাঢ-_ 

জলদিসে ধিয়া সাপর । 
কমল শুকিয়ে গেল দিনের অবসাণের সঙ্গে সঙ্গে চাদ উঠে 

গেল আকাশে, বৈবাহিক মহাশয় সন্ধ্যার পুর্ব্বেই খধূ নিয়ে 
প্রস্থান করবার জঞ্খ উৎনুক হয়েছেন। ছোট অঙ্গনে পরিবারের 

আত্তীয় বন্ধু সব দাড়িয়ে জাছেন- বিদায়দুা দেখতে । এবার 

কঞ্জ৷ বিদার কর। 

দাশ দাঞেজ বাবা খহুত দেল! রে 

ধিয়। স।পরিয়া সভে বুলায়ে। 

“গাহয়। বাঙ্ছিয়ো বাবা খুটাওয়া লাগ!ল 

“ধণুয়। হমগ সঙ্গে টাল যায়।” 

লালে লাল োপিয়। সবুজ ওহা৭ 

খছি পর ৯লল রে বিয়া শশ্গাপ 

প্রচুপ দাননামগ্রীপ সঙ্গে পিতা কন! সমপন করেছেন_- 

কণ্ঠাকে বিদায় দিচ্ছেন । কঙ্গার বিদায় হচ্ছে পাল পালকীতে, 

তার ঢাকনা সবুজ পরঙ্েগ । কণ্ঠ যাত্রা করেছেন, বাড়ীর গাতা' 
ক|গ পিছনে পিছনে ৮লে যাচ্ছে দেখে কন! পিতাকে ডেকে 
পলছেন, বাব! আমার আদরের গাভীটিকে ডেকে খুঁটিতে বেধে 

পথ, পা হলে আমার সঙ্গ সে তাযাগ করবে ন!। 

তারপর এক কোশ যায় বেটা হয়ে কোশ যায়, 

৬য়] উদবাপ্ি চিতাবে শেহর পরিখা । 

সাগুরে ভাহয়া ধন ঘুরিছে, 

রায়ত হৈ ঘর বৈপি মায়। 

(তাহার লিখপ ভাইয়া বাবাকে হে পার্জ, 
হর লিল এ হে পরদেশ। 

পালকী] ৮চগেছে এক চোশ হই ক্ষোশ, পিতৃগুঙ্ধে আত্মীয়ের 

সঙ্গে ৯লেছেশ, ছাড়তে প্রাণ চায় না। পালকীর টোপ তুলে 
আদরিধী কথাকে বার বার (দথছেন। 

কও] বলছেন, ভাই, এবার খরে ফিরে যাও, ঘরে বসে জননী 
কাদছেন। তুমি গৃহে থাকতে পাবে, কারণ তুমি পুত্রসন্তান 

- আমার অনৃঠ্ঠে সকলকে ছেড়ে পরদেশহ আছে। 

জননী কাঁদছেন, -- 
কাহ। তোহে ছোড়ল হে ভিয়াগা হমার। 

প্রতিখেশিনী সাঙন! দিচ্ছেন-_ 

“যে কর বাধালি বাছোয়া সে লেলে বায়” 

ভাড়াসা বৈঠল রোয়ে রুকুমিনি মায় 
কাছ ন শুনিছে বেচী তোর হুপুর বঙ্কার। 

“কক্কাকে আমার কার ঘরে পাঠালে প্রতিবেপিনী সাস্ধবন! 
দিচ্ছেন যার অদৃষ্টের সঙ্গে তাকে বাধলে তারাই কন্তাকে নিয়ে 

গেল।' কিন্ত মন মানে নামা কাদছেন “বাছা তোর 

পায়ের মুপরের শব কোথাও শুনতে পাইনে ।' 

বিহ্বায়ের লোকসঙ্গীত 
নে ইউসি রসি“ স্পট ভা ৮ ব্রি হা শর সদ এআ জরি গত শে হি আচ শর রি বি সা জর জে জা জর. জ। জজ 
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পূর্বে একবার সোছর গানের কিছু পরিচয় দিয়েছি, 

এখানে সোহ্র গানের কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। শিশ্ন 
আগমনে উৎসবের সমারোছ পড়ে যার, দরিভ্র গৃছেও এর 

বাতিক্রম হয় না । তবে আয়োজন সেখানে নেই, জাছে গৃহ- 

পরিবার ও প্রতিবেশিনীদের শুক্তৈষণা | জননী ও শিশুকে 
অভিনঙ্গন জানাবার জঙ্ত যে সমবেত সঙ্গীত গাওয়া ছয় সে” 

গুলির নাম 'সোছ্র? | 

সোছরের বিচিত্র গান আছে। কখশও প্রস্ৃতি যেন 

গাইছেন, কখনও পৌত্রের মৃখদশন করে পিতামহী গাইছে, 
কখনও বা অন্তানত আর্ীয়া খা শুতাকাজ্ষী বাদ্ধবী ও 

পতিবেশিনীকস! গাশ করছেন। 
এই গানটি নব প্রন্থতির পক্ষ হতে গাওয়া] হয়, এ তার পুন 

কাযনার কাহিনী ।-.. 

অঙ্গন বৈসালু দেব স্ুরয মানাই 

এক পুত দে, চৌকা ৮ বৈঠতু ছে। 

হরয মানাওলু”। বাবু জণম লৈ 

বাক্ধে আনন্দ বাধাওয়!। 

খোড়ীয়া পঝাই লৈ ঘোড় সারিয়া 
তৈস পাবাই লৈ বাথ!শ। 

৮/ত লাল ঘোড়া বাছোক্স। পর 

খেলতৈ চিকন কত়রুয়৷ ৷ 

“অঙ্গনে উপবেশশ করে গুর্্যদেবের আরাবশা করেছি পু 

সাতের জগ । পুত্রবতী হয়ে শুপ্ হব এবং পন্ধন করে সকলকে 

ভোজ করাধার ন্মধিকার লাভ করব। নুর্্য-ক্পায় পুঞ্ 
পাস্ত করেছি, আপনাধবন হচ্ছে । আমার শিশুর জন্মের সঙ্গে 

ঘোটকী এবং বাথানে মহিষেরও শাবক জন্বাল। আমান 

বাছা! ঘোড়ার শাবকের উপর চড়বে এবং চিন্ধন মহিয শাবকের 

সঙ্গে গেলা করবে ।” 

শর বলছেন-_- 

ধোড়ীয়াকে দেবৈ খাস ভুষা, 
ভৈ-ঘিয়া! মহিলওয়] ৷ 

বহুয়াকে দেব আদরক, মধ, পিপর ছে। 

“ঘ|টকীকে খাস ভূষি ধেখ, মহিষকে দেব খোল এবং 
বধূমাতাকে দেব আন্রক, মধু, পিপুল (প্রন্থতির পথ্য )।” 

এই গানচিতে মানব-শিশু ও পণ্ড-শাবকেএ মধ্যে এক বন্ধনের 
পরিচয় জাছে। 

এবার একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি । 
্বঞ্জ ও কৌতুকমগ্ী বধূর গান । 

ঘর পৈপী বছরিয়া নেহারল শাশু, 
 শডিঠি আরল চিঠি জয়ল । 

বছুয়! ফৌন চোর আয়ল ঘর তোর 
রতনারী রহল গরভ |” 

গানটি সন্দিকচিত্ত 



৯৪ .. প্রবাসী 
নস হও. শি আশ শঃশ। শি পে চা 

বধূ বলছেন-_. | 

“শাণ্ড পানেকে জালওয়! বাশায়ব 

চোরওয়। বাঝায়ব, 

ল!শবৈ শ1শ তোর পাশ। 

এবং ঘর্ণকারকে ডেকে অনুরোধ করছেন, 

"মোর পাগি সোনার ভাই, জালি বশ? দহ 
বাঝায়ব চোর, 

£চন্হায়ব শাশ্ড কৌন চোর আয়ে ধর মোর ।” 

ত।য়পর-_. 

“ক্সাধাপাতি ধিতালৈ পহ্ পাতি বিতলৈ, 
শলন] ভে ীরকে কাপে চো অ।কে তপসালৈ, 

পোনে জাল খাঝাই গেল ।" 
চোর ধরে শঞ্সীকে ডেকে বেহায়া বধু বলছেন- 

“কনে গেল: কিয়! ভেল। 
শাগুছে ঠাকুরাইন 

এছ চোর খর মের টকালে।” 

জালবছ পুএকে দেখে লঙ্ষিত। ও পরাজিতা শশ্া বলছেন 

“ছে বেটা ধর এহলে, 
পুত বড় সেয়ান, 

ছিন জেতে বেটোয়া হ্মার ।" 

শঞী দেখছেশ বধু গর্ভবতী । খলছেন শদু বড়ই মন”, পড় 

বেহায়]-. £মি কার সপ্তানের জনপী ? 
বধূ বলছেশ, পেহ চোরকে খর তোমায় এনে তদল। 

€হ শ্বশ্ম/ত! মায় একটি জাল তেপী করিয়ে দাও । সণ- 

কারকে ডেকে বধললেশ, ভাহ আমায় চোরধরা শোনার জাল 

তৈরী করে এনে দাও, চোর ধরে শ্রগমাতাকে তার পরিচয় 
(দ্ব। 

তারপর রাত গতীধ হয়েছে, লুদ্ধ ভ্রম ঘরে এসেছে এবং 

যথাবিধি জালে আটক! পড়েছে। লক্জা্ীণ। ধনু প্রশ্বাকে 
ভেকে খলছেন--ওগো হ্বঞঠাকুরামী ঠুমি কোথায় । এসে 
দেখে এই পেই চোর যার সম্তানের জামি জননী: 

জানত লঙ্গিত ও খু জননী জালবদ্ধ পুঞকে দেখে 
অভিযোগ করছেন, বাছা ঘরে এলে তুমি, বধূ'বড় চালাক, 

আমার বাছাকে কেড়ে নিয়েছে । 

শ্বশ্রর শিপ'পায় মুখচ্ছবি যেন চোখের সামণে ভেপে ওঠে, 

বধূর হাতে জঙ্খ হয়েছেণ। যেমন শ্ব্জ তেমণি তার যোগ) 

বধূ] শাশুড়ী-বৌয়ের চি্স্তন অধিকাণ-পমস্তা এই ঘরোয়া 
গানটিতে ফুটে উঠেছে। প্রৌচা জননী পুত্রের উপর আধি- 

পতা হারাবার ভয়ে ধ্যাকুল হয়ে বধূর প্রতি ধির়াগ পোষণ 

করছেন। অপর দিকে মুবতী বধু এর প্রতিবাদে সগৌগবে 

১৩৫৬৩ 

খবশ্রাপুত্রের হদয় হরণ করে বিজগ্িনী হচ্ছেন। করুপ এবং 

কৌতুক রসে গাশটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 
আধুনিক রসবিচারে গানটিতে কিছু অন্লীলতার আভাস 

প্রকট হয়েছে মনে হয়। "মরণ রাখতে হবে যে এ গাশ- 
গুলিতে পুর্দ্ষদের বিশেষ স্থান নেই, অঙ্গনে গাওয়া হয় 
নপিমহছলে । পুরুষের! এ গানগ্ডলি অবহিত চিওে শোনবার 

সুযোগ কমই পেয়ে থাকেন। বধু ও শসার বাগ বিতঞ্জ! 

কৌত্কপ্রিয় প্রতিবেশিনীদের সরস রঙ্গ-র্লটনা। 

এখার আর একটি গানের পরিচয় দিচ্ছি, গানটি যন একটি 

বিশেষ কাহিনী । জঙ্গলে দেখ! হ'ল, নারী শুতা করে 
আগন্ধকের চিন জয় করলেন, এবং একএ বসবাস জার 

হাল। মী গৃহ হতে ভাহকে পঞ্জ লণছেন, “ত!ই জংলী 

গ্রীকে পরিতাগ করে চলে এস) নাহলে জাতির হবে|? 
ভাই দলিখন্ধেন “না খোণ, জলী ঘ্ীকে ত্যাগ করাতে পার 
পা,জানত যায় যাক: আমার শয়নাতিক্সাম পু্ধের জণনীকে 

এগ কর পল্ব নয়!" | 

কহাকে জংলা পায়! 

কহাকে রে নায়ি, 

শা:৮ লাগল জংলী প|ঠরিয়, 
রিঝায়ল চিত না শা!ঠপ্সে । 

ভগী !লখলেন--ভাহ ছাড় দেহ জংলী হারিয়। 

ধরম বাট তবহি। 

তাই লিখলেন .-.ন:হ ছোড়ব জংঞী ক্তিরিয়া 
ধর্পমব! খাচে ৭' ঝা্ে 

অংশীকে জনমল হরিলবা (৫শৈ 

শ্বাখে সোহণ জাগে 1” 

শশুর জরন্জের ৬তাব জপনীর সামাজিক ও বাভি, জীবনে 
যথেঞ্ঠ। একদা দু; অনুশাসন জার। জনমত তৈরি করে প্রজা- 

“বৃদ্ধির উদ্দেন্তে যে নীতির গৌরব প্রতঙ্ঠ। কর! হয়েছিল এ তারই 

নিদর্শন | তবে এ কথা অঙ্গীকার কণা চলে নাযে স্নেহ ব। 

প্রীতির সম্পর্ক বহক্ষেত্রে তৃতীয় জণকে কেন্দ্র করে নীবিড় হয় 
এবং সেই কারণেই নবজাতকের এত মহাত্মা । 

ভারতের বধু প্রদেশে প্রচলন আছে কষ্ভাপ সন্তান 

গশ্াবার পূর্বে তার গৃহে কঙ্গার পিতামাতা অগ্ন গ্রহণ করেন 

না। এ রীতির মূলে যে বস্ব আছে তা এট বিশ্বাসের 
অন্তর্গত যে শ্বশুর গৃহে কন্তার প্রন্থত প্রতিষ্ঠা হয় সন্তানের 

জনরনীক্পে। কেবলমাজ বধূক্ণপে নয়। কন্তার অধিকার 
প্রতিষ্ঠা না হওয়! পর্যান্ত পিতা কষ্ঠার গৃছে আছিধা দাবী 
করতে কুঠিত হন । 



শিশু-নাট্য ও তাহার ব্যবহার 
শ্ীঘনরমোহন মুখোপাধ্যায় 

সঙ্]ভার জার থেকেহছ মাগ্রষের মশে গল শোনখার "পুহ! 

সঞ্কার হয়েছে এখং সাতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার 

সহিত যুক্ত হয়েছে “গততপ্যুপক গল্প অথবা নাটক দেখার 
প্রন্তখি ৷. নাটক দেখার ফলে মাগ্ুষের যে আনন্দ হয়, সেই 

আপন্দের লোতে মঞ্চ ও 'ভৎসংযৃঞ্ত শিপ্পকে সে বরাধরই 

প্রাধাক়্ দিয়ে এসেছে । পুথিবীর পর্বএই দেখ] যায় যে, যে- 
কেন প্রকারেই কোক না| কেশ, শাটক ব। জনুপপ বিষয়ের 

প্রয়জশীয়তা সকণপ জাতির মাখষহ অহুতব করেছে এবং 

নৃগয, সত ও অভিনয়ের নাহ।ধ। সেই 41/য়।জনীয়তাকে শি- 
এপ পিয়েছে। পাকের উৎপত্তি এ উন্নতির উতিহাস এক 

(জস1!বে পভাতার বিকাশের ইতিহাস । 

শিশুর মনেও চস প্রতি বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়| 

গাদের পুইপ-খলার তেতর, তাদের নান! ক্লীড়া-কৌঠকের 
তেকধ আমর! মাহুষেখ । অভিপয়-বৃওির প্রথম বিকাশ দেখতে 

প্রায় প্রঠোক শিশুই শৈশবে শানা খ্যাপাখের 

গস্ডিপয় করে থাকে। শিশুদের জগৎ কজন! দিয়ে গড়।, 

ব!কুবের সঙ্গে হার মিল শেই। এই কল্পনাশন্চির প্রাহষোর 

দর্দণই 'হর! মলিন বগ্রধারী বালককে “বাজ!” বলে বিনা 

দিধায় গ্রহণ করে; ডাঞ্জার পিত।র জাম'-কাপড় পরিধান 

করে কত বালকই শ' ঠার্থ ভগ্ীৰ পুতৃল-শিশ্তর রোগ উপশম 
কর্পতে আসে । এ সমশ্ডের পেছনে রয়েছে সেই প্রবৃত্তি যাকে 
ইতপেশীতে বলা ৯লে 41001)151011711৮ করণার খরধাৎ অঠ 

বঞ্জি লাগব!র উচ্ছা, সার যথা পৃথিপতি খটে আভিপয়ে ! 
কলপণাশঞ্ির সহাগতায় শবাস্তব বাকি বা খটণাও তাদের 

শিকট এত পতা ও জীবগ্ত হয়ে ওঠে যে চপেখুলো।র আপ্তিজ 

সঞ্চব কপ তে প্রশ্রওড তাদের মনে উদয় হয় না যেক্ষমতার 

সাহাযো উওর জীবনে খড় গভিনেঠ। হওয় যায়, এট। তারই 
পূর্বাভাস । কি ছু:খের বিষয় এক ধে আমাধের শিক্ষা 

পঙ্চত্িতে শৈশুদের এই পহ্জাত ক্ষরতার গাভাবিক বিকাশেগ 

মতি পাই । 

কোনো ব্যবধাহ শাহ । 

উপপো্ প্রবৃত্তির সঙ্গে এরহোক শিশুর মধ্যে সুপ্ত থাকে 

“ম1)7111 101 5151000)01) 01910) অর্থাৎ শিশ্বকে গ্াহির করবার 

চেষ্টা । পে পর্বধাহ দেখাতে চায় সে একজশ কেউ-কেটা “সে 

অবন্জ। ব| উপেক্ষার পা নয়। তারও ধে একট! বিশেষ 

মূলা কাছে প্রতি পদে পে সকলের কাছে তা প্রকাশ করতে 

টাঁয়। ভাশ পোশাক বা খেল।র জিনিষ পেলে তো কথাই 

নেই, পে তাব ধঙ্গুদের এ সমস্ত বণ্ত দেখায়। বিশেখতঃ 

নিঞ্জের রুতিধ বা বিশেষঙগের পরিচয় গিয়ে পে গর্ধব 

অনুভব কথে। কুঁপ পথে চালিত হলে এই আরপরচারের 

আকাক্ষ] বৃখ! গর্ব, অহমিকা, ঘগ্ত প্রভৃতি কু-প্রবৃঙ্ডিতে 

পরিণত হর | লংপথে পরিচালিত হলে কিঞ্খ এই 

আত্মপ্রচার প্রধুদ্তি শিশুর ব্যঞ্তিত্ব বিকাশে সাহাযা করে, 

তাকে আত্ম-নির্ভরণীল ও জাত্বশক্জিতে আস্থাবান করে তোলে। 

এখন কথ! হচ্ছে যে, আমর! শিশুদের এই স্বাভাবিক বৃত্ি- 

গুলিকে কির়পে ঠিক পথে চালিত করতে পারি? এর 

উত্তর হচ্ছে, তাদের উপযে!গী অভিনয় শিক্ষাদান ধারা । আমর! 

যদি গুলে পড়ধার সময়হ বালক-বালিকাকে বিভিম্ব গুমি- 
কায় অভিনয় করবার স্যে!গ ও স্ুবাবন্থা করে ধি ঙাছলে 

এই ইচ্ছান্ডপে। ঠিক পথে পরিচাপিত হয়ে তাদের জীবনকে 
সাফলালানের পথে অনেক পু এগিয়ে দেবে । এমন কি, 
উপযুক্ত অভিনয়-কপ! শিক্ষাদ্ধারা অনেক মুখ-চোর লাঞুক ও 
ভীরু শিশুও তীক্ষ বুগ্ধিপম্পন্ন এবং চটপটে হয়ে উঠতে 
পার়ে। শিশু-নাটা অভিণযস্ের সাথকতা সেখানেই । স্কুলের 
গতাগ্গতিক নীবস পাঠ্যতালিকাপ চাপে তাদের যে-সক৮ 
শক্তি নিম্পেষিত হয়, তগ্মধ্ে কতকগুলি বিকশিত হয় অন্তিনম্ব- 

কলার পাহথাঘো। তাতে জার! একাধারে শিক্ষা! ও আনন্দ- 
&ই-ই লাভ করে। রামায়ণ-মহাতারতের কাহিনী বা 
শেক্ষপীয়রের ন।টকগুলে৷ তাদের কাছে কত উপভোগ্য হয়ে 
উঠে, যখন তাদের অভিশগের উপযোগা করে সেখলোর নাট্য- 
পপ দাশ করা হয় এবং তার! নিজের! সেগুলোর অভিনয়ে 
বিভিএ খুমিকায় অধতীণ হৃন্তে পারে। 

এই প্রপক্গে প্রথমেই কথ! ওঠে -.শিশুদের জন) কিক্ধপ 

নাটক লিখিত বে । একথা ধলা অণাবঙ্গক যে বড়দের 
নট তাধের উপযোগ) ময় | 'খাযলেট', 'আ।কবেখ”, 

*বপিদ!শ" বা! “খগাপাপ” প্রষুতিপ্র মত্ত মাটক তাদের কাছে 
শুধু অচলষ্ট শয়, এগ্লে! তাদের পক্ষে বেশ ক্ষতিকরও 
বটে। রোমান্প, প্রণযধটিত বাপার ইতাদিহ অধিকাংশ 

সাম|জক শাটকের উপক্গীণা । শিশু-নাটাশাশাস্ব সেগুলোর 
মতিনয় কিছুতেই চলতে পারে না। শিশুদের নির্শল চিওে 
এগুলো অ'ভনয়ে কিঞপ প্রতিষ্থিয়া ধয় সে সন্বগ্ধে বেগ কিছু 
বলা নিশ্এয়োজন । সুতরাং কিরূপ নাটক শিশুদের উপঘোগজ 
সে সথ্থদ্ধে গভীরাধে চিগ্সা কগা করা দরকার । শিশুদের জন্ভ 

সামাঞ্জক পাটক পেখায় নাট্যকারকে বিশেষ সাবধানী হতে 

হবে। এতিঙাসিক কাছিনী, বৈজ্ঞানিক জাবিষ্ষার, ভৌগোলিক 
বিবরণ এমন কি বূপকথ! অবলগনেও শিশু-নাট্য রচিত হতে 
পারে। শিশুদের জন লিখিত এতিহাসিক নাটক এরূপ হওয়া 
উচিত যে তা শুধু তাদের বারদ্ধের আধর্শেইই অন্টপ্রাণিত 
করবে না, ভারতীয় তথ! জাগতিক সততার পেছনে যে বিরাট 
শক্তি ক্রিয়াশীল তার প্রতিও তাদের শ্রদ্ধাবান করে তুলবে, 
বিশ্ব-পভ/তার বছুধাবিচিএ বিকাশ তার মনে যুগপৎ আনন্দ ও 



বিশ্বয়ের সঞ্চার করবে। বিশেষতঃ ভারতের বৈজ্ঞানিকদের 

এবং শিল্পী ও লেখকদের জীবনী থেকে তার! শুধু কর্শখের 
প্রেরণা লাভ করবে না, তার] শিখবে নিক্ষেদের ভিতরকার 
মন্ুষ্যত্ধকে শ্রদ্ধা করতে _মানুষজাতির শুভ বুদ্ধিতে আছাবান্ 

হতে । এরূপ নাটকের অভিনয় দর্শনের ফলে শিগুদের 
মনের ভেতরকার সুপ্ত সংপ্রবৃতিসমূহ ধীরে ধীরে বিকশিত 
হয়ে উঠবে এবং এই সমস্ত মহৎ জীবনাদর্শ থেকে তারাও মহতর 
আবন গঠনের প্রেরণ! লাভ করবে-.-এক কথায় সে বড় 

হতে শিখবে । তার (11191 বা গুটৈধা খুলি দুরীতুত হয়ে 

তার সমস্ত শক্তির ব111)11))) 81111 বা বিশোধন তখনই সম্ভব 

হয়ে উঠবে ৷ 
সামাজিক নাটকও শিশুর অিণয় করতে পারে। যে 

সমস্ত নীতি সর্বদেশের ও সর্ব কালের মন্থ্যা-সমাজকে জাদর্শ 

জীবন গঠনে উত্,ন্ধ করছে.সেই সব নীতির প্রচার শিশুনাট্য 
থাক! উচিত, অধণ্ত নাটকের রদ ধাতে খু নায় সেদিকেও 

পক্ষ্য রাখা দরক।র | অভিনয-কণার সাহায্যে শৈশবে যদি 
এ সমস্ত নীতিকথ! তাদের কোমল অন্তরে বদ্ধমূল করে দেওয়া 
যার তা হলে সেগুলো হবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অমল 
পাথেয়। 

তার পরের প্রশ্ন-_শিশু-মাট্যের চরিঙগুলি কিক্সপ ভাবে 

অঙ্কিত হওয়া] উচিত? থুখ জটিল চরিত্রের মনস্তাত্বিক ধাত- 

প্রতিঘাতের সুক্মত! শিশুর পক্ষে হুর্বোধ্য । শিশুর! পছন্ 

করে এরূপ চরিআ্র-_যার! শৌর্ষা, বীধ, উদ্যামশীলত! ইত্যাদি 
গুণের দরুন তাদের কণ্পনাকে বিশেষভাবে নাড়া! দেয়। 

রামায়ণ'মহাভারতের বহু চকিত্রেই এই সকল +%৭ 'জাছে বলে 

তার! শিশুদের কাছে বিশেষ প্রিয় । রূপকথার কাহিনীও 

শিশুকে বাস্তব জগতের উদ্বে কল্সপোকে নিয়ে গিয়ে আনন্দ 

দান করে খলে সকল দেশেই শিশুষলে বূপকথার 

এত আদর | শিশুদের মনভ্তত্বের সহিত খনিষ্ঠভাবে 

পরিচিত না থাকলে সাক শিশু-নার্টয রচনা! কর! যায় না। 

ইংরেজী নাটক 10071): বা বেলজিয়ান নাট্যকার মেটার- 

লিঙ্কের “ন,বার্ডে”র পেছনে তীক্ষ পধাবেক্ষণ শক্তি ও শিশু- 
মনভ্তত্বের সহিত নিবিড় পরিচয়ের নিদর্শন সুপরিক্ফৃট | 
শিশুদের “01061011101 ৮71]116৭” বা ভাবাবেগের মুল্য এবং 

শিশু-মনত্তত্ব সগ্ঘন্ধে সম্যকৃ জান না থাকলে শিশু-নাট্য 
রচনায় সাফল্য লাভ করা ধার ন!। প্রথমেই নাট্য রচনা-রীতির 

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত । প্রচলিত শিশু-নাটকগুলি 

রচন।-র্নীতি ইত্যাদির দ্বিক দিয়ে সাধারণ নাটকেরই অন্ুকাপ | 
বন্ধিন্ন দৃষ্টের ভিতর দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি, সংলাপ ও 
ঈত-বাড-__শিশু-নাট্যে এগুলরও প্রয়োগ অবন্তই থাকবে। 

তবে বড়দের নার্টকে কাহিনীর যে'জটিলতা থাকে, শিশু-নাটো 
তা না থাকাই সমীচীন এবং সংলাপের ভাষাও অপেক্ষাকৃত 

সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন, হত্যাকাও ইত্যাদি বীভৎস দৃষ্ঠ 

প্রবাসী ১৬৫৩ 

শিশু-নাট্ট্ে না থাকাই শ্রেয়ঃ। সর্বোপরি শিশু-নাট) রচনায় 
নার্ট্যকারকে একটি কথা বিশেষতাবে মনে রাখতে হবে। 
শিশুদের অভিনয়ের জজ আজগুবি কাছিনী পুর্ণ নাটক রচনা 
কর। কিছুতেই চলবে না। বাংলার অনেক আধুনিক শিশু- 

নাট্যকারই এ বিষয়ে ক্ষবহিত নশ। শিশুদের মনে যে 

কৌতুহল থাকে, নাটক পাঠে ব! নাটযাতিনয়ে তা যাতে 
খ্বাভাবিকভাবে চরিতাথ হয় সেহ দিকেই নাটাকারকে লক্ষ্য 

রাখতে ছবে। 

এবার আসে শিশু-নাটোর ভাষা কিরূপ হওয়! উচিত সে 

প্রসঙ্গ । অনেক নাটাকারের পক্ষে এইটিই সর্বাপেক্ষা হুর) 

প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় । কারণ শিশুধের উপযোগী শা্টকে 

কিরূপ শক বাবহার কর! যায় অনেক সময় তার নুনিদ্ধিষ্ঠ ধারণ! 

অনেক নাট্যকারেরই থাকে না। তার! কুলে যান যে, অধিকাংশ 
শিশুরই শক্-শাগ্রে ব্যংপণ্ডি কম এবং অধিকাংশ গাল-ডপ 
সংস্কত শকের মানে তাদের না জানাই সও্ডখ। খ্রিতীয়াতঃ, 
গণ অপেক্ষ| ছন্দে!ব্ খাক/ শিশুর কাছে অধিকতর প্রিয় । 

অমিত্রাক্ষ ছন্দের উচ্চারণ-বশিষ্টা আয়ন্ত কর! শিশুর পক্ষে 

ছুপহ। অতএব শাট্যকারকে, যতদুৃ্ন সঞ্জব সহজ সরল শ€' 

বাবহার করে, ছন্দোধঞ্ধ বাকো। এমন ভাষায় নাটক পল্টন! 
করতে হবে, যা শিশুমনকে ওধু এক জপুব্ব রস-মাধুষে!হ 

পরিপূর্ণ করবে না, তার মুখ দিয়ে ম্পষ্টগ্রপে উচ্চাপিতও হবে । 
সাধারণ নাট্যঝার়ের পক্ষে এরূপ ঙাষার ভেতর দিয়ে বিভিন্ 

রসের পরিধেশন প্রায় অপগ্তব হয়ে ওঠে; কিন্তু রবীন্দ্র 

নাটোর ভাষার প্রতি লক্ষা করলে এ বিষয়ে তাশ্ নেপুণা 

দেখে বিশিত ও মুগ্ধ হতে হয়। “ভাকখর”" শাটিকে অমল ও 

নুধার মুখ দিয়ে যে ভাষ। প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সরল 

যাধুধ্য অনন্করণীয়, তাতে কঠিন শবের ব্যবহারও খুব কম, 
“শারদদোংসবে”ও তাহ । কিন্ধ এই ভাষা! শুক্ষ, নীরস ও 

বৈচিত্র্যহীন নয়__ত] অপূর্ব প্রাণশভ্তে পরিপূর্ণ এবং শিশুর 

মনকে পোল! দিতে সমর্দ। আধুনিক শিশু-নাট্যকারদের 

ভাষায় এই সরলতা ও প্রাণমাত্তানে! শক্তির অভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। আধুনিক শিশু-নার্ট্যকাকনদের রবীঞ্রনাথের 

ন।টকের ভাষা বিশেষভাবে অনুধাবন কর] উচিত । এ প্রসঙ্গে 
তার গানের ভাষার কথাও মনে পড়ে । এত অজ কথায় এরূপ 

ভাবাবেগ স্ষ্টিজআর কয়জন কবি করতে পেরেছেন-_-. 
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় 

লুকোচুরি খেল! । 
নীল আকাশে কে ভাসালে 

সাদা মেথের তেল! । 
বা, - ূ 

লেগেছে অমল, ধবল পালে মণ মধুর হাওয়া 

দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়! ।...ইতাাদি 

ভাষার পরেই আসে সংলাপের কথা । অনেক শিশু-নাটটো 



দেখি পান্র-পাত্রীর সংলাপ এত বেশখ দীর্ঘ ও জটিল যে শিশু 
বা বালকদের পক্ষে ত1 মনে রেখে কে আবৃপ্তি করা এরা 

অপস্ভব হয়ে পড়ে। শিশু-নাট্যের সংলাপ কখনও এক্সপ 
হওয়া সঙ্গত নয়। এক জনের মুখে প্রতিবাপ্নে হই তিনটি 
বাক্য-_ এই যথে&$ এবং সেগুলে! যেন একপভাবে রচন! 
কর! হয় যে, পূর্বের কথাগ্ন সঙ্গে পরবত্তাী কথার যোগস্থ্টি 
বালকের! সহজে ভুলে না যায়। অতি দীর্ঘ স্বগত উক্তিও 
বর্জনীয় । দর্শকদের দিকে তাকিয়ে এক নিশ্বাসে এক শ' 
লাইন “দলিলোকি' আওড়ানো শিশুদেেপ্র পক্ষে বিরঞ্তিকর 

এবং শিশু-নাট্য দর্শকদের পক্ষে গাস্তকর ৷ নাটা-রচন। কালে 

নাটাকার যেন এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হন। আর 
একটি কথা । শিশু-নাট্য কত দীর্ঘ হওয়া! উচিত? পা 
নাটক হওয়া! উচিত না একাক্ষিকা? আমর] জানি যে, শিশুরা 

সাধারণতঃ চঞ্চসমতি ও কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ মনঃসংযোগ 
করতে পারে শ!। সেজবস্থায় দীর্ঘ পঞ্জাঞ নাটক মঞ্চ 

করবার বা! অভিনয় দেখবার ধেষ্য তাদের নেহ। মুতরাং 

শিশু-নাট; একবপ হবে যে তাতে শিশুদের বৈর্যাচ্(তি না ঘটে_ 
সাধারণতঃ হই" খণ্টায় নাটক শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। 

অভিনয়ের দিক থেকে দেখতে গেলেও ক্ষুদ্র নাটকের 

আবগ্তকতা বেশী-_-কারণ এক সঙ্গে অনেকক্ষণ অভিনয় করা 
শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়। 

এতক্ষণ শিশু-নাটে)র বিষয়বন্ড। তাষ। ও রূপের কথা 

খললাম । এবার আসে নাউককে মঞ্ করার কথা এবং সেটি 

(বিশেষ ভাবে স্কুলের কর্তৃপক্ষদের পক্ষে কঠিন হয়ে ঠাড়ায়। 

কোন্ সময় ও কোন্ অবধকাশে নাষ্টকের আঁভনয় হবে। 

পাঠাপুসতকের চাপে স্কুলের ছেলে-মেয়েদেক্ সময় খুব কম, তার 

'ভিএর আবার তারা অভিশয়ই বা কথন করবে ? প্রাতে 

ছাত্রের সাধারণতঃ লেখাপড়ায় খান্ড থাকে, সন্ধ্যায় খেলাধুল। 

করে । এমতাবস্থায় অ:ভনয়ের স্বযোগ খা অবসর তাদের 

কোথায় ? কাজেই ছুটিগলোই অভিনয় করবার পক্ষে প্রশস্ত 

সময় । আমাদের স্ুলগুলিতে ছুটির সংখ্যা কম নয় এবং 

জুটির সময়ট। নষ্ট না করে ছেলে-মেয়েদের স্থলে ডেকে 

এনে ধর্দি মহ্ড়! দেওয়ার এবং অভিনয় করানোর ব্যবস্থা! 

কর। যায়, তা হলে হয়ত বা কতকটা! সুবিধা হুয়। বিশেষ 

করণে হুর্গাপুজ।, বড়দিন ইত্যাদি দীর্ঘ অবকাশগুলোতে এ 

ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে । সময় সময় গুগোল ইতিহাস 

বা! বিজ্ঞানের ঘণ্টায় পড়ান! বাদ দিয়েও ছেলেদের দিয়ে 

'মহ্ভ। দেওর়াবার খ্যবস্থ| হতে পারে। 
এবার রঙ্গমকফের কথ! সন্বপ্ধে আলোচনা করব । ভাড়া 

নুরে মকফের জাসবাবপত্র এনে মঞ্চ প্রস্তত করে অভিনয় কর! 

ছোট ছোট বালক-বালিকাদেগ পক্ষে অসস্ভব। অতএব দুলে 

খথায়ী টে থাক! আবগুতক। প্রথমেই হয়ত প্রত্যেক ছ্ুলের 
পক্ষে মঞ্চ প্রস্তত করানে। সঞ্ডব শয়, সেই অবস্থায় কয়েকটি 

সছলের কর্তৃপক্ষ পনবেত চেঠাঝু কোন বিশেষ স্থলে নাট)গৃছ 

নিশ্খাণ করতে পারেন | বিগিগ্র স্ছলের ছেলে! সেখানেই ভি 

ভিন্ন সময়ে অভিনয় করতে পারে। অবহ্' প্রত্যেক স্ুলেরই 
নি নাটযশৃহ থাকা এয়োজন। দৃশ্ুপট ও রূপসঞ্জ! সন্বন্ধেও 

সেই কথা। প্রয়োঞ্জন হলে বিভাগীয় ইলসপেক্কর় সরকারী 

ব্যয়ে দৃশ্যপট তৈরি করিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনমত বিভাগের 
ুলগুলোকে সামান্ত ভাড়ার ব)বহথার করতে দিতে পারেন। 

তাহলে ছেলেদের আর বাজার থেকে সন্া ধরে কেনা ওচা 

দৃশ্যপট ব্যখহাপ করতে হবে না। প্রেক্ষাগৃহ পরত করবা 

সময়ে সব্বধা এ কথ! স্মরণ প্াখতে হবে যে সকলের পেছনে 

সারিতে উপবিষ্ট ধর্শকের।ও যেন শিশু-কঠের অভিনয় বণ 

করতে পারে । সুতরাং হলখলে! খড় আকারের হওয়া 

সমীচীন । 

এখশ সব্বাপেক্ষা শুকবপুণ কথ! হচ্ছে এই যে, শিশী-; 
নাটক শুলিএ প্রযোজন! কার! করবেশ এখং নাটকের বিভিন্্। 
ঘুমিকায় বাণক-অতিনেত| নির্ববাচনই বা কি প্রণালীতে হবে |: 

অবগত, ফুলের নীচের গ্রেখণ ছাএধের অভিনয়ে নাটকের : 
প্রযো্ন! শিক্ষক মধাপয়দেরই করতে হখে, যদিও সময় সময়: 
উচ্চশ্রেন্টপর কতী বালকদের খার! নি্এ্রেণীর বালকদের ভূমিক!: 
মুখ করানোএ কা চলতে পাগে। এক্ধপ একটি ছাত্র: 
প্রত্যেক স্লেই পাওয়। যাবে, বাদের স্বাঙ্ডাবিক অভিনয়-ডক্ষত!; 
আছে.._অভিনয়ে তাথের সহায়তা অপরিহার্ধয। ভুমিকা: 
বিতরণের সময় ছাএজের মধ্যে কলহ উপস্থিত হলে শিক্ষক. 

মহাশয়ের] যেন ভাল করে বুঝিয়ে দেন যে, নাটকে রাজার: 
ভূমিক1 যেক্ধপ এয়োঞ্জশীরর ভিথারীর ভূমিকাও সেইরূপ ।: 
এযোগ ও সুবিধা থাকলে বালিকা [বভ্ভালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে 
এক যোগেও ছেলের] নাটকের অভিনয় করতে পারে । 

উপসংহারে এবিষয়ে শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ 
আকধণ করতে চাই। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি খ্বাধীন 
দেশে নার্টাগৃহ প্রায় সক বিভ্ালয়েরই অপরিহার্য অঙ্গ । 
শিশু-নাটযাতিনয় আন্দোলন প্রসারলাভ করলে শিশুদে: 
ভিতর পারস্পরিক সহ্হদয়তা ও সহানুতুতি বৃদ্ধি তো হবেই, 
উপরঞ্ত খহ্রাগত দর্শকব্বন্দের সহ্বিতও তাদের যোগস্থত 
স্থাপিত কবে । আমাদের 'ধেশের শক্তিমান নাট্যকারেরাৎ 
তাদের শক্তি বিকাশের নূতন পথ খুঁজে পাবেন। শিশু-না্যেঃ 
সার্থকতা সেইখানেই । 



আধুনিক মারাঠী কৰি 
্রনূর্যযপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 

বাংলাদেশের নিকটবন্তাঁ প্রদেশসমূহে . প্রচলিত হিন্সী, উদ, 
আসামী ও উড়িয়া ভাষার কবিদের কাব্যে সফিত আমাদের 
অল্পবিশ্তর পরিচয় সাধিত হয়েছে, -কিন্তু সুদুর মারা প্রভৃতি 
প্রদেশের কবিদের অবদান সম্বক্ধে আমাদের জ্ঞান জতিশয় 
সীমাবন্ধ। তক্ত-কবি তুকারাম সত্বদ্ধে বাংল! ভাষায় ছ'একটি 
ফবিতা রচিত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক মারাঠী কবিদের সে 
আমাদের বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা নেই। এ সব ভাষায়ও 

খর্তমানে বছ প্রতিভাশালী কবি কবিতা রচনা করেছেন। 
ঠাদের রচিত কাবাগ্রন্থ উপরোগ্ত ভাযাপমূহকে অপূর্ব 
ছ্রমঞ্ডিত করেছে। | 

বত'মান মারাঠী সাহিত্য প্রগতিশ্ীলতার জতে খুব প্রসিদ্ধ 
ম। হলেও, তাতে এমন সব শ্রেষ্ঠ কবির জাবির্ভাব হয়েছে, 

খাদের লেখনী পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল জাতিগঠণ ও 
জনগণের কল্যাণপাধন। ঠাপের জীবনও দেশছিতে উৎসগীঞ্কত। 

যুগে যুগে সাহিতোর রূপ ও প্রকাশতঙ্গী বদল ়-__-এই 
পরিবর্তন ঘটে সমসামগঘ্িক জীবদযাজ্ার আদর্শ ও সামাজিক 
বিখর্ডন অহ্লার়ে । দেশ-কাল-পাঞ্জ জন্থযায়ী দৃরিতঙ্গী গ্ডে 
ওঠে । 

পুরাতন ও নুতণ মারাঠী সাহিত্যে অনেক পার্থক) রয়েছে । 
জাঞ্জ যা নুতন ও চনকপ্র্ণ, ছু-দ্রিন বাদে তা পুরনো, মলিন ও 
নিপ্রঙ হয়ে যায় । বনুমান প্রবঙ্ছে, প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের 
অ।লোচন। আমাদের উদ্দেন্ভ নয় বপে কুনুমাগ্রজ প্রভৃতি 

পুরনে। আমলের কবিদের কথ! বাদ দিয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ 
মারাঠী কবিদের ফথাহ এখানে উষ্লেখ করব। 

এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মারাঠ 
কাব্যে ভরদুত শার্ছ,লবিক্রীড়িত, বসওতিলক, দ্রুতবিলম্ষিত 
প্রভৃতি ছ্ছে রচিত কবিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই 
সব বিভিপ্ন ছন্দে রচিত কবিত। এত নিধু'ত, শ্রুতিমধুর ও 
খানীলাধণাম্ডিত হয়েছে যে পড়তে গেলেই কাণ ও মন 

উভয়েই যুগপৎ মুষ্ধ হয়ে যায়। চতুর্দশপদ্দী কবিতা বা! সনেটও 
মারাঠী সাহিত্যে অজন্র রচিত হয়েছে । 

এ ছাড়া কোনও কোনও কবি সম্পূর্ণ নিঞ্ঘ নব নব 

ছন্েরেও প্রবন্তন করেছেন__সেপ্খলোও বিশেষ লমাদর লাভ 

করেছে । বর্তমান মহাগ্নাগ্রে ছোট বড় অনেক কবিই জাছেন, 
কিন্ত যশোবঞ্ত, মাধব জুলিয়ন, গিরীশ ও বীর বিনায়ক 
লাঙ্তারকার _এই চারজনই হুচ্ছেন বর্তমান মগের শ্রেষ্ঠ মারাঠী 
ক'ব। এঁদের রচিত কাব্য কালগয়ী হবার দাবি রাখে। 

বীর লাতারকারকে আমর ফি বুমহা সভার প্রখ্যাত সভাপতি 
ও প্রখ্যাতনামা বিঞ্রোহ্ী নেতা ধলেই জানি, কিপ্ত তিনি 

যে ষর্তমান মারাঠী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলেও মারা 
দেশে জর্বজনসমাদৃত-_ তা আমর! অনেকেই জানি না। 

একথ। মানতেই হবে যে, বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক: 

নেতাদের মধ্যে ঠার ভান প্রতিভাশালী কবি আর কেউ 
নেই। এই বিদ্রোহী কবির ঘ্বালাময়ী অপূর্ব কবিতাসমৃছে 
দেশমাতৃকার বন্দন। গান উদ্ধা ছুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 

পরাধীনতার শৃখখল ও আন্মাধমাননার প্লাশি থেকে তার প্রিয় 
জন্সছুমি যেন অচরে মুঞ্িলাভ করে-_ঠার মনের এই একান্ত 
কামনাই ঠার কবিঠাগুলোর ভেওতধ দিয়ে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। 

মারাঠি সাহিত্যের বর্ধমাশ উন্নতি বীর সাভারকারের 

এঁকান্তিক ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছে। 

তার মতে শ্বদেশ ও সাহিত্যের উন্নতি অঙ্গার্গতাবে 

বিজিত _স্বদেশের উন্নতি করতে হলে প্রথমে সাহিত্যের 

বনিয়া্ দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। প্রকাশতঙ্গী, বিষয়বস্ত, 
ছন্দবৈচিএয সবহ তার একান্ত নিজধ--অন্য কখির ছাপ তার 

কবিতায় পড়েনি । ভার নিজের অ(বিষ্কত বিচিত ও লালিতয- 

পূর্ণ ছদ! মারাঠী সাহিত্যে মুগাণ্তর জানয়ন করেছে। এছনের 
নাম “বৈনার়ক' ছন্দ। এই ছন্দে পচিত কবিতা তার পঠন- 

পাঠনে মাপা কাব্যরসিকর্দের অপার আনদ' দান করে! 

সাভারকারের ক'ব ঠা থেকে ঠার! শুধু যে কাব্যাম্বত রসাাদমই 
করেন তা নয়, সেলে তাদের দেশাস্মবোবেও অনুপ্রাণিত. 

করে তোলে। 

আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, 
কারারুণ্ক সাভারকারকে জীখনে অশেষ ছুঃখ বরণ করে নিতে 

হয়েছল।) এক সমগ্র. এমন সম্ভাবনাও দেখা গিয়েছিল যে 
তিনি আর মুক্ত আকাশের নীচে. এসে শাস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে 
পারবেন না, কারাপ্রাকারের অভ্/ঙ্তরেই তার জনুল্য জীবনের 
পরিসমাপ্তি ঘটবে । এই সধট লময়ে শৃঙ্খলত দেশজনমী ও 

মুক্তিনন্ধানী দেশবাসীদের সম্ব্জে তার মনে যে সখ ভাবনার 
উদ্রেক হয়েছিল দেঙলে।কেই কাব্যকপ দান করে তিনি 
ক্বদেশবাসীর চিভ জয় করেছেন। তার রচিত অখিল হিন্দু- 
বিজ্য়ধাম নামক বিখ্যাত সঙ্গীত সমগ্র ভারতে সমা(ত এবং 
বছ জণপভার গাঁত হয়েছে। সাভারকারকে যখন তাক্ছ' 
জগ্ভূমি থেকে চিরতরে বিদেশে মিবাদিত কর! হয় তখন 

ভারতবর্ধ ত্যাগ করার প্রাঙ্থ।লে তিনি সাগর তলমলন! নামক. 
যে কবিতাটি রচনা! ফরেন-__ভাষার' এন্বর্বে প্রকাশতঙ্গীয়' 
বৈশিষ্ঠে বিষয়বন্তর গৌরবে তা অমর হয়ে থাকবে এবং মুগ 
সুগ ধরে ভারতের মরনারীকে দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ করে তুলবে । 

কবির যশোবস্ত (বার়াঠী ভাষায়.বলে যশ ওদ) আঘুবিক' 



২৮ 

দশা 

ফাণ্তিক 

মারাঠী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে খ্যাতিলাভ কর়েছেন। 

তার রচিত বহু কাবাঞএছ মহারাহ দেশে সর্ব সমানৃত | কিছু 

ধ্রিন আগে প্রকাশিত তার কাব্যকিরীট নামক কাব্যগ্রন্থ 
বরোদার গায়কোয়ারের নিকট জজত্র ও অযাচিত পুরক্ষার 
লাভ করেছে। প্রজা ও জনসঙ্জঘের চির-আকাজিিত খবতন্ত্রতা 
লাভ, এই কাবাগ্রস্থের প্রতিপাদ্য । জনৈক মারাঠ্রী সমাপোচক 

তার সঙ্ধপ্ধে বলেছেন যে, যশোবস্তের প্রধান কৃতিখ হ'ল তার 

অপূর্ব প্রকাশ-তঙ্গী, তাব-কগ্পনার খরশ্বর্য এবং বৈশিষ্টপুর্ণ 
রচনাশৈপী যা পাঠকের মনে অপরিসীম প্রভাব বিখার করে। 

কবি মাধব জুলিয়ন মান্রাঠী সাহিত্যে নখমুগ প্রথতকি- 
দের জঞন্ততম। তিপি একাধারে পঙ্ডিত ও কবি। গভীর 
সহাদয়তা, এবং বিচিত্র মধুর শখ5য়ননৈপুণ্য ভার বিশেষখ। 
ঠার আধুনিক রচিসম্মত কধিতাবলী বিশেষ জন প্রয়তা অর্জন 

করেছে। 

সমাজ-সংক্কার-প্রয়াসী কবি গিরীশ গেয়েছেন জন- 

জাগরণের গান। পুরাতপ সমাজের ইমারত এখন জীণ ও 
ধবংপপ্রায়, সুতপ্নাং তাকে ভেঙ্গে ফেলে তিনি চাশ নুতন 

সমাজ শক্তি করতে__যা দেশের দরিপ্রতম অধিবাসীকেও রক্ষা 

লাস্বন। ৪১৬১ 

করতে পারবে । যারাঠ সাহিত্যের এক জন সমঝদার তাকে 
অতি আধুনিক উগ্রপন্থী কৰি বলে উল্লেখ করেছেন। ভার 
রচিত বহু কাবগ্রঙ্থের পঞ্চম ও যঠ সংস্করণ পখ্ড নিঃশেষ 

হয়ে গেছে। সব চাইতে অধিক প্রশংসা] পেয়েছে তাক 
আধুনিকতম গর “মানস লেখ'_ যাতে ভার কবি-প্রতিভার 
পরিচয় সুপরিস্কৃট | 

মাধ রাও তারে আর এক জন খড় মারাঠী ফবি। 

এই প্রগতিপস্থী কবিপ্ন কবিতা আধুনিক ফুগোপযোগ্ী খলে 
বিশেষ লোকপ্রিক হয়েছে । মধারাঞ্রের এই জনপ্রিয় কৰি 

অকালে পরলোকগমন করেণ। তার ম্বচ্যতে দেশেছাহাকার 

পড়ে যায় -_খিশেষ করে তরুণদের মনে কধির অকাল প্রয়াণ 

গভীগ্র রেখাপাত করে । কিঞ্জু তাশ্বে অমগ হয়ে থাকবেন 
ভার মধুর মর্মম্পশী গানগুলোর ভেতর দিয়ে। তার রচিত 
প্রদিদ্ধ সগীত-পুস্তক শক বাগ্ন। জননণের চিত্তে স্থায়ী আসধ 

লা করবে। এপুসুকের গানের ভায।, রচনা, সুর ও তাল 
সবই তার নিগের সৃষ্টি । 

মারি সাহিঠো সগুবাধর প্রচ্জাব অপরিসীম । শ্রমন কি. 
আধুনিক কাবগণও সে এভাব অতঞম কমতে পারেন নি। 

সাম্তবনা 
ঞ্রমধুস্ঠদন চট্টোপাধ্যায় 

শিজের পানে যখনি চাছি তখনি মনে হয় 

কালের বুঝি শসন এসে তুলিছে বুকে ঝড়, 
তোমার পানে যখনি চাহি, পে তাবে জাসে ক্ষয়. 

কাণেতে পশে কেমন যেন কানন-মর্মর | 

ছয়ার দেশে ছলনা বশে ঘুঝে যে যায় দূতী-_ 
তার সে বাণ জানি ন৷ জানি আভাসে বুঝি নুন, 

৮ প্রথিতযশ। লেখিক! শান্ত দেবা প্রণীত 
১। অলখ-ঝোরা ( উপগ্ভাস ) মুল) ৩. 
২। ছুহিতা ( উপন্তান) ছি ১৭ 
৩। সিঁথির সির ০০" *০- ১৫০ 
৪। বধৃবরণ ০*৯ *** ১৪০ 

সুগ্রুসিক্ছ লেখিক। শ্রসীত। দেবী প্রণীত 
১। ক্ষণিকের অতিথি ( উপন্যাস) ... ২৯ 
২। নিরেট গুরুর কাহিনী ( ছোটদের গল্প ) ঞ" 

শ্রীশান্ত। দেবী ও গুনীত। দেবী প্রণীত 
১। হিন্দুস্থানী উপকথা ( বছ চিত্রযুক্ত ) ... 
২। সাতরাজারধন ( ঠা তি 

প্রাণ্ডিস্বান-স্গ্রশান্তা দেবীর নিকর্ট 
পি-২৬, রাজ! বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা ও 

সমস্ত বিখ্যাত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য । 

(৬ 

১৬ 

থীএ তাপে দঞ্চ দেহে শালার অগ্গভুতি 

তোমার দেছের পতল ছোয়ায় হ'ল কি গুমধুক | 

কতে! ন। হুদ, কতে: না পলা, কতো সে শাল-বন 

বিণ পথে স্মতিশ্ন সাথে গাঁডল মন্দির, 
আমারে তারাই বিনায়-বধেলার পরালো অঞ্জন, 

তোমারি তছ জয়! পেছু তাদেরি মঞজীয় ! 

ূ নীআই প্রকাশিত হইঢতচ্ছে 
ৰ প্রথিভবশ! লেখিক। প্রীশাস্ত। দেবীর 
৷ রামানন্দ ও অর্ধশতাবার বাংল। 
1 বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোগনের পটভূমি কায় বপ্তমান যুগের অন্ততম গ্রে 

' মনীধার জীবণাদশের সু নিপুণ বর্পন ও বিজ্লেষণ। 

| প্রবাসীর আকারে বহু পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বু চিত্রশোভিত, বাংলা-লাহিত্ে 

ূ অভিপব জীবনচরিত.। ইহা একাধারে ষনীবী রামানন্দ চট্রোপাধ্ায়ের 

, জীবনী এবং সফদামক্িক বাংলার সাস্কৃতিক প্রগতির ইতিহাস। বিগ 

' পঞ্চাশ বংনরের বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি 

| ধাৰতীর আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ উপলদ্ধি করিতে হইলে এই পুত্তব- 
ূ খান অপরিহাধ।। 

প্রবাসী কফাধযালক্স 
ূ ১২০২, আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা. । 



খাদ্য ও টনিক 
আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনে। সময়ে একটি 

উৎকষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অন্থেই হউক বা 
স্থম্ত অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের 
জীবপীণক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকৎসকগণ 
সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়ামত বাঝহার করিতে বলেন। 
ইহার প্রধান একটি কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন 
আহার্য/ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরেনু পক্ষে যথেই পুষ্টিকর 
নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুইলাধনে ঠদনিক আহাধ্যের এই 
অক্ষমতা টশিকের দ্বাণ পূরণ হয়। 

কিন্ত টনিক যত উত্কষ&ই হউক না কেন তাহার একটা 
দোষ এই ধে উহা! দ্বারা কোনো স্থায়ী ফল লাভ হয় না। 

সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা! বিশেষ কাধ্যকরী 
হইলেও উহার প্রভাব অগ্লকালেই নিংশোষত হয়। একমাএ 
নির্বাচিত কোনো খান্ছদ্বারাই দৈহিক পরিপুণ্টির সর্ববাঙ্গীন 
উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সঙবপর। 

চ্যানা-ভিট। এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয় 
রূপে পরিগণিত । ইহ। একাধাণ্ে একটা শ্রেষ্ঠ থান্ত ও 
উনিক। ইহাতে টানকের শ্রেষ্ঠ গুণগ্ুলি একটা উতকঃ 
খান্তকে আশ্রয় কাএয়া পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 
নিয়ামত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ 
হৃইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরস্ত ভাণ্ডার গড়িয়া ওঠে । 

স্তানা-ভিটা স্থনির্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের 
সুষম সমন্বয়ে প্রস্কত। ইহাতে খাটি দুধ, কোকে।, লেসিথিন, 
ভিটামিন “বি” কমপ্রেক্স, মণ্টযুক্ত সম্লাদীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যধাযধরূপ বিদ্যমান। ইহা 
হুস্থ কি অন্থস্থ যে কোনো অবস্থাতেই মমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া রোগাঞ্চে, প্রসবের পৃর্ধে ও পরে, বার্ধক্যে 
এবং বঞ্ধিষু শিশু & মন্তিকক্গীবির পক্ষে হহা বিশেষ 
ফলপ্রদ । 

ভিটামিন “বি+ কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্ানা-ভিটা 
রোগান্তে ও বঞ্ধিষু শিশুদের পক্ষে একটী আদর্শ খাদা ও 
টনিক। রোগবিধ্বত্ত শরীরের ক্রুত সংস্কার ও পুধিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বুদ্ধির সহায়ত! করিতে এই খাদ্য- 
গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 
দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায় তাই 
প্রাতাহিক খাদোর মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন । নিয়মিত শ্যানা-ভিট! বাবহার করিলে অতি 
সহজেই আমর। এই ভিটামিন যথাষথরূপে পাইতে পারি। 
অধিকন্ত খ।টি দু ও কোকো থাকাতে চ্তানা-ভিটা মস্তি, 

পেশী ও এ্ছি গঠনও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিখিন সম্পদ মন্তিফজীবিদেধ পক্ষে 
অপরিহধয ) বিশেষজণের নতে মণ্ডিতস্কর পুঠি ও শাি- 
বঙ্ধণে গেসিথিনের জুড়ি নাই। মস্টযুক্ত সমাসীম স্ানা- 
ভিটা আর একটা অপূর্ব সম্পর্দ। বস্ততঃ পক্ষে সয়াপীম 
খদ্যতত্বের এক বিস্মপ্নকর অবদাণ। উদ্তিজজ জাতীয় 
হইলেও ইহ1 আমিষ প্রোটিনে সবি:শষ সমৃদ্ধ । গ্ান। 
ডিঢাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যেই পারমাশে খাটি দুগ্ধ ও 
উতরষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন সম্পদে ইহাকে 

অতুরনীয় বলা চলে। ইহ! সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন এ স্নামুমণ্ডগীর হু পোষণ ও 
ক্কার কিছুতেই সগুব নহে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
সনি অভিমত এই যে বয়ক্কদের দৈঠিক ওজনের দের 
প্রতি ধৈনিক ১ গ্রাথ প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্পাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োঙ্রন ২৫ গ্রাম প্রেটিন। 
প্রোটিনের এই অপার্হাযা ধেপিক বরাদ্ের মধো এতকরা 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ শামিষ প্রোটিন খাক। একান্ত প্রয়োজপ | 
প্রতি কাপ গ্তানা-ভিটাতে এগ্তান্ত সানা মুলাবান্ উপাদান 
ছাড়াও একটী ডিমের সমান প্রোটিন খাকে। শ্রতাহ দই 
কাপ স্তানা-ভিট। পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োগণীয় 
যাবতীয় আমিষ-প্রাটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয় যায়। উপরুস্ত 
মণ্ট ও সম্জাসাম খাকাতে গ্ঠাণা-ভিট। কেখল যে স্থুম্বাদু ও 
সহঞ্জপাচা হইয়াছে তাহাই নহে, আন্তান্ত খা" পরিপাক 
করিতেও এই অপুর্ব খাধ)-পাশীঘটি সবিশেষ সাহাযা 
করে। 

প্রসবের পূর্বে ও পরে জদ্নীধের স্বাস্থোর প্রতি বিশেষ 
দুটি রাখা প্রয়োজন । এ সময়ে নিয়মিত স্তানীভটা বাবহার 
করিতে দ্রিগে যাবতীদগ অণ্ডভ উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া বায়। শ্তানা-ভিটাতে প্রচুর পগিমাণে 
খাটি হু্জ, কোকে। ও অন্তান্ত যুল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইহা ক্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুগিবিধান করে। চবি, 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালপিয়াম ইত্যাদি দেহ 
গঠনোপযোগী ও শক্ভিবর্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত 
সহঙ্পাচ্য অবস্থায় স্তানাঁভিট! হইতে পাওয়া যায়। 

স্তানা-ভিট! কি স্থস্থ কি অহুস্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী। যে কোনো বয়সে ওযে কোনো সময়ে ইহা 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। গ্তানা-ডিটার মধুর গন্ধ ও 
সুমিষ্ট ক্বাদ নকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদা়ক। ইহা! গরম 
বা ঠাণ্ডা ষে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে। 



০৪ ৯ ৭ 
শ্৬ত 

“সিংকল নামে রেখে গেছে 
নিজ শৌধ্যের পরিচয়" 

4. আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেষ বাংলার বীর সন্তান 
বিজয়সিংহ যাহ সাত শত অস্নচর় লইম়া অস্ুত সাহস 

ল্যাভ্কোভাইন ও বিক্রমের সহিত সুদূর লঙ্কার দুর্গভালে বাংলা 
স্বাস্থ্হীনতার গ্লানি দূর জয় পভাক1 প্রোথিত করিয়া ম্বীন্থ নামালমাবে 
করে। এই ম্ুুবিখ্যাত বিল্দিত দ্বীপের নাম বাধিয়াছিঞ্সেন “সিংহল”। 
টনিকটির প্রতি বন্দ বাঙ্গালীর সেই শৌধা বীধা আজ কাহিনীতে 

পর্ধযবসিত--হ্বাস্থাহীনতার অন্ত জাতীয় জীবন 
শক্তি, পুতি ও উদ্ভমের গ্রতিপদে ব্যাহত । 

গা) তু» ভালা 
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বিজ্ঞানের মর্য্যাদ। 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

মুদ্ষের বিষবান্পের জালে বিজ্ঞানের টষ্চা কলুষিত হইয়া 

পড়িয়াছে, সাধারণ লোক বিজ্ঞান ও মারণ-শাম্রকে এক পর্যায়ে 

ফেলিয়াছে। কিন্ত আমর! আজ ধে জীবনযাপন করিতেছি 

তাহার দ্রব্যসস্তার যে বিজ্ঞানের দ্বান তাহা! ভাবিয়! দেখি না। 

মাথার উপরে বৈহ্াতিক আলে, করাচীর ব্যবসায়ীর সহিত 

নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া! আলোচনা, বোথাই হইতে এরে।- 

প্লেনে পেনিসিলিন জানা, মছামান্নীর হাত হইতে পরিআরাণের 

জগ্ত ভ্যাকসিন ইত্যাদি আমাদের ছুখস্ুবিব! বিজ্ঞানীর দান । 

কিন্তু যুদ্ধের সময় বিপদ এক়্াইধার গ্রন্ত বিজ্ঞানচচ্চাযন ও 

বিজ্ঞানীর সমাদর ছয় এবং তাহাদের সর্ব চেষ্ঠা রাজনীতির 

কৃটজালে আচ্ছরর করিয়! রাখ! হয়। ফলে বিজ্ঞানের ভীষণ 
রূপট। আমাদের চোখে পড়ে । গত যুদ্ধ ( ১৯১৪-১৮ ) হহতেই 

বিজ্ঞানের কৌশলে যে জনেক অসম্ভাব্য খ্যাপার সহজ কর! 

যায় সেই বোধ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনে জাগিয়াছিল, 

প্রয়োজনের তাগিদট। এই মুদ্ধে খুব অনুভব হয় এবং সেইজন্ই 

গবেষণ।র ফেজগুলি রাষ্ত্রের নিজ দপণ্তরের অন্তভুর্ডি হুইয়] 

পিম্বাছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের চর্চার ব্যব্৷ ও বিজ্ঞানীর 

পবেষণার কপ ব্যবহার জন্বন্ধে সাধারণ লোকের মনেও 

শশী তিন মানষের রূপচর্চার প্রয়াস 

অনাদি কাল থেকে চলে 

আসছে। এতিহাসিক ধুগের 

প্রসাধনের রসদ যোগাতে 

প্রকৃতি। বিজ্ঞান আধুনিকা- 

দের সাজাবার ভার নিয়েছে। 
সম্পূণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে 

প্রস্তুত রেয়ল্সের প্রসাধনাবলী 

আপনার রনপন্থট্টিকে সাথক 

করবে। 

ও পে 

৩৭ স্বারিসন রোড, কলিকাতা 

659৮ . 28৫ 8০. ৪৪৮ দক 

স্বাভাবিক কৌহতুল জাগিয়াছে এবং সেইজভ “এটম বম'-এর 
বিভীষিকার ছায়ার বিজ্ঞান চচ্চার আয়োজন ও শাসন ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে আলোচন] চলিতেছে । বিজ্ঞানকে যুদ্ধের সময় আমরা. 

যে রকম খাটাই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সেই অন্থপাতে তাহাকে. 
রাষ্্রব্যবস্থা হইতে প্রায় তাড়াইয়াই আড়ালে রাখি এবং রোগ, 
ছুতিক্ষ, মহামারীর দিকে লোককে নিঃশব্দে আগাইয়া দিই । 

বিজ্ঞানের জয়যাগ্রার মুখে বহুবিধ লোকের মিলিত সাধন' 
রহিয়াছে । এই মিলন ধেশপাত্র ভুলিয়! শুধু জানিবাশ 
কৌতৃহলের খলে গাড়িন্া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির 
সংঘর্ষের মাঝে বিজ্ঞানেক্র মিলন যে জগতে সম্প্রীতির পথে 

আমাদের অনেক ধাপ আগাইয়! দিয়াছে তাহ খুখ স্পষ্ট হয় 

নাই। মানুষের সভ্যতা যেমন জানের তিওিতে গড়িয়া 

উঠিয়াছে পেইভ1খে মাইয়ের জানের শ্বাধীন মিলনই সভ্যতার 
সঙ্কটকে দুরে রাখিতে পারিবে । 

ভারতে খিঞ্ঞান সাধনার গতি জতি ক্াথ। জ্ঞানীর 

জাগতিক প্রয়োজন অতি আল্স-.. এই বোধেই মনে হয় যে, 

যে অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন সেই রকম খ/যব&। বিজ্ঞানের ছাত 

পায় নাই। বিশ্ববিালয়গডল কোনঞমে কাঠামো বজায় 



দাস্ুজিকরতু, এষ্-আর-এ-এল্ লেক); বিশ্বধিখাত অল-ইত্ডিয়] এক্রোলজিকাল এগ এক্ট্রোনযিক্যাল সৌসাইটার প্রেসিডেন্ট যনযোদর 
বুদ্ধারস্তকালীন মহামান্ত ভারতসহাট যহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণনা! কারয়া এই ভবিষানাণী করিয়াছিলেন যে 

“বর্তমান যুদ্ধের ফলে হিটিশের লপ্মান বৃদ্ধি হইবে এবং ভ্রিটিশ পক্ষ জন্মলাভ কক্িবে।” 
উক্ত ভবিষাঘাণী মহামান্ত ভারতসত্রট মন্োদয়কে ও ভারতের গভরর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গ্রপকে পাঠান হইয়াছিল । 

স্ঠাার! যথাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ৩৬১৮ ১ -এ-২৪ নং চিঠি, এই অক্টোবর (১৯৩৯ ) তারিখের ও, এম, পি নং চিঠি এবং ৬ই 
সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৯) তারিখের ডি-৩-৩৯.টি নং চিঠিসমূহ দ্বারা উহ্থাদের প্রাপ্তি স্বীকার .করিয়াছেন। পঞ্িতপ্রবর জ্যোতিষশিয়োমণি মহোদয়ের এই 
ভবিষান্ধাদী সফল হওয়ায় উহার মিডূ'ল গণন|, অলৌকিক দিবাতৃষ্টির আরও একটি জাজ্লামান প্রমাণ পাওয়া! গেরা। 

এই অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষাৎ”ও বত মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত | 
উহার তান্ত্রিক ক্রিম! ও অসাধারণ জ্যোতিথিক ক্ষম্ত! প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদশ্থ ব্যডিগণ 
দ্বধীন রাঙ্গের নরপতি]ন্প এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বধা--ইংলভ, আমেরিকা, 
আফিকা। চীন, জাপান, মালয়, লিক্ষাপুর প্রভৃতি দেশের মনীধিবৃন্দকে যেয়পভাবে চমংকৃত ও 
বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা! ভাবার প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে তৃরিভূরি শ্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পঞ্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন । ভারতের মধো ইনিই একমাত্র জ্গযোতিরিদ--ধিনি 
এই ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোবপার প্রধম দিবসেইমাত্র ৪ ঘণ্টা মধ্ ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের তবিষাদ্থানী করিয়াছিলেন এবং 
আঠারক্ষ.! বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির ক্োতিব-পরামর্শদাতারণপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন । 

সিএ 0:০০ উহার জোতিয এবং তত্ণান্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিষ্ঞায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পঞ্চিত ও 
. টি স্ট  অধাপকমগ্ডলী ভারততীর পঞ্ডিত-মহী মণ্ডলের সভায় প্রভাবাহ্বিত ছইয়! একমাজ। ধহাকেই'জ্যোভিঘশিরো মণি” 

উপাধি দানে সর্বোচ্চ দশ্বানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তাস্থ্িক ক্রিয়াদির অবার্থ শডি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারতাক্ত যে কোনও ছুরারোক্না বাঁধি নিরাময়, জটিল মোকদদমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদ্দ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা হুরদৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা! প্রভতিতে তিনি দৈবশক্কিসম্পরপ । অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ বাকি পণ্ডিত 
মহাশয়ের ্মলৌকিক ক্ষমত) প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন ন|। 

কয়েকজম দর্বজমবিদিত দেশ-বিক্েশের বিশিষ্ট ব্াযড্ির অভিজত ফেওয় হইল : 
ছিজ হাইনেস্ মহারাজা! আটগড় বলেন-_“পঞ্িত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়_ুদ্ধ ও বিশ্মিত।” হার্ হাইনেল্ মাননীয়! বষ্ঠমাতা হহারাদী 

জিপুরা &্টেট বলেন- তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্তাক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্িসম্পর মহাপুরুষ ।” কলিকাত। 
হাইকোঠের প্রধান বিচারপতি মাননীয় গ্তার মন্সধনাথ মুখোপাধায় কে-টি বলেন__প্গ্ীমান রমেশচন্রের অলৌকিক গপনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলষান্র 
শ্বনামধল্গ পিতার উপযুক্ত পৃত্রতেই সম্ভব ।” সন্ভোষের মাননীয় যহারাক] বাহাছুর স্টার মন্মখনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন-_-”পর্িতজীর ভবিষ্যদ্বাণী 
বর্ে বর্ণে মিলিয়াছ্ে । ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পর এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন - 
“তিনি অলৌকিক দৈবশক্কিসম্পন্ন বাকি ইহার গণনাশঞ্তিতে আমি পুন; পুনঃ বিশ্সিত |” বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজ! বাছাহুর প্রপ্রসয় দেব 
রায়কত বলেন --*পঞ্ডিতজীর গণন। ও তাস্ত্রিকশঞ্ধি' পুন: পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়। স্ত্তিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পর্প মহাপুরুষ ।” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্, দাস বলেন -“তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন--জীবনে একপ দৈবশক্তিসম্পর্ন বাক্তি দেখি 
মাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও দবপপাস্ত্রে পাগুভ মশীষী মহামহোপাধায় ভানতাচার্য যহাকবি প্রীহরিকাস সিদ্ধাপ্তবাগীশ বলেন- পগ্রীমান রষেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী । ইহার জ্যোতিষ ও তক্্রে অনস্মসাধারণ ক্ষমত11” উড়িষার কংখেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার 
যাননীয়! শ্ীবুক্ত1! সরল। দেবী বলেন__"আমার জীবনে এইরাপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জোতিবী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিতি কাউাঁলের মাননীয় 
বিচারপতি হ্তার সি. মাধবস্ নায়ার কে-টি বলেন-_"পঞ্জিতজীর বহু গণন। প্রতাক্ষ করিয়াছি, সভাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রচপল নলেন-_”আপনার তিনটি প্রপ্গের উত্তরই আন্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অনাকা সহর হইতে 
মিং জে, 7, লরেন্স বলেন__শআপনার দৈবপক্তিসম্পর কবচে আমার সাংসারিক জাবণ শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জগ্ত ৭৫২ পাঠাইলাম।” 

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ কযমেকটি অত্যাচ্চর্থয কবচ, উপকার না হইলে স্কুল ফেরৎ, গ্যারা্টি পঙ্র ফেওয়ছয়। 
ধমদ্ষ? কব --ধনপতি কুষের ইহার উপাসক, ধারণে সুত্র বাড়িও রাজতুলা এশ্্ব, মান, বপঃ, প্রতিটা, দুপুর ও গ্রীলান্ত করেন। (তন্তোন্ত): 
মূল্য ৭৮, । অদ্ভুত শক্তিসম্পর্ন ও সন্বর কলগ্রদ কলবৃক্ষতুলা বৃহৎ কবচ ২৯1৬:, প্রতোক গৃহী ও বাবসারীর অবস্ত ধারণ কতবা। বগলাম্তখ্খা | 
কষচ-_শক্রিগকে বশাডৃত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা! মোকদ্দায় হফললাত, আকন্সিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিষকে । 
সনতষ্ট রাখিয়। বর্ষোকতিলাতে বরন্ধান্। মূলা ৯, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪০ ( এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বন্ীকরণ কব ' 
ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্ধ সাধনযোগা হয়। (শিববাকা) মূল্য ১১৪০, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদারক বৃহৎ ৩৪০, ৷ ইহ। ছাড়াও বহু আছে। 

জল উত্ডিয়া এন্ট্রালজিতিকল এগু এক্রোনমিঢকল ০সাসাইনী (রেজি: ) 
( ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জোতিহ ও তান্ত্রিক জ্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 

হেত অফিস :--১০৫ (প্র) গ্রে বাট, “বজস্ত নিবাস? (প্রশ্জনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা । ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ ? 
সাক্ষাতের লময়--গ্রাতে ৮৫*টা হইতে ১১।*টা। জ্ত্রাঞ্চ অফিস-_-৪৭, ধশ্থতলা রী, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা 

ফোন $ কলি; ৫৭৪২ । সময়--বৈকাল ৫*টা হইতে ৭1০ | লগুন অফিস £--মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েইওয়ে, রেইনিস পাক? লগ্ন 



১৪০৪ 

স্াখিতে পারিয়াছে কিন্তু দেশের শিল্পনেতারা বা রা&নেতারা 
দেশের কল্যাণে বিজ্ঞানের দান যে কিছু আছে এবং হইতে 

পারে তাহ! ভাবেন নাই । বিদেশর অন্গুকরণে বিদেশ হইতে 

লাদরঞ্জাম আনিয়! “দেশী ছাপে মাল বিকাইবার চেষ্কা 

করিয়াছেন শিল্পপতির! এবং ঠাছাদের এই ভঙ্গুর ব্যবস্থার স্থিতি 
ও প্উদ্নতি” কলে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ কর (000101:01151, (75) 

ঘসাইয়া রা্রীনেতার। কত্তবা সম্পাদন করিয়াছেন । 

বিদেশে যেমন রাষ্রের অর্থান্থকূল্যে গবেষণার কে গড়য়া 
উঠিয়াছে, শিল্পপতিরাও তাহাদের নিজ নিজ শিল্পের উৎকধের 
জন নিজস্ব কেন্ত্র বা সমবন্থারা একত্র হৃইস্! এক কেন্লীয় 
গবেষণাগার তৈয়ারী করিয়া লইয়াছেন । এ ছাড়া কোন ধনী 
সাধারণ গবেষণার জন্ত ( অর্থাৎ কোন বিশেষ শিল্পন্রব্যের 

উদ্ধেঙ্টে নছে ) বিপুল বায়ে বিজ্ঞানচ্চার আয়োজন করিয়া 

সেই দেশের বিজ্ঞানীদের জগতে মাথ! তুলিয়া দাড়!ইবার নুযোগ 

দিয়াছেন । নূতন শিক্পও সেই সঙ্গে গড়ি! উঠিয়াছে । 
ভারতের শাসনব্যবস্থা জটিল-_-প্রাদেশিক ঈর্ধা, সম্প্রদায়- 

গত হ্ীনবুদ্ধি, কেম্্ীর সরকারের জোড়াতালি-__এই সব প্রতি- 
কুল ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের নিরস্কুণ যাত্রা সম্ভব নয়। বিলাত 

হইতে রয়েল সোদাইটির সম্পাদক ও পার্লামেন্টের সভ্য অধ্যা- 
পক হিলকে ভারত-সরকার আমাদের দেশের বিজানের 
সাধনাকে কান্ধে লাগাইয়া মধাযুগীয় ভারতকে কতকট: আধুনিক 

১৩৫৩ 
৬৯ 

কষ্সিবার প্রয়াসে উপায় নির্ধারণের জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া 

জানিয়াছিলেন । তাহার আগে অবন্ত সরকারী দগ্ডরে সার 

এস. এপ. ভার্টনগরকে ডিরেষ্টর করিয়। এফ গবেষণার বোর্ড 

তৈয়ারী হুইয়! যুদ্ধের টুকিটাকি তাগিদ মিটাইবার জন্ত কাছ 
করিতেছিল। এই বোর্ডের কাধ্যকলাপ পীমাবন্ধ ছিল এবং 
তাহার গঠনতন্ত্র সামরিক প্রয়েরজশে রচিত হইয়াছিল । ছিল 
সাঙ্কেব বড়লাটের সভার সভ্য আর এক জন বাড়াইয়া সেই 

আপনে বিজ্ঞানের এক পুরোছ্তকে বসাইবার পরামর্শ দিয়! 

গিয়াছেন বলিয়া শোন! যায় এবং রাজন্বের শতকর! এক ভাগ 

বায় করিতে উপদেশ দিয়াছেন । রাষ্ুব্যবস্থার অঙ্গ ছিসাবে 

মর্যাদা ধর্ধি বিজ্ঞানকে পাইতে হয় তাহা হইলে খালি সরকারী 
আওতায় ২০০।২৫০ বিজ্ঞান-কম্মীর কাজের হ্ঠি করিলেই 
চলিবে না, দেশময় যেখানে বিল্দানের গবেধণ। ছয় বা হইতে 

পারে এবং যেখানে বিজানের স্থান ছয় নাই ব' এয়োজনটা 

আতিশযা বলিয়! মনে হইয়াছে কিপ্ত হওয়া অতি প্রয়োজনীয় 

সেই সব কেজে তদারক ও অর্থপুটটি করিবার ব্যবস্থা আগে 
দরকার । আমরা বিজ্ঞানের চচ্চার কেন্তর কেবল বিশ্ববিদ]ালয়ে 

সীমাবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছি | কৃষি বিভাগে শিল্পকেন্জ, খ্বাস্থ্ 
(কেবল রোগ নিরাময়ের বাব! নয়, রোগের কারণ উচ্ছেদ 
করিবার ব্যবস্থা! ) বিভাগ, রেলওয়ে, .টলিগরাক, টেলিফোন, 
রাস্ত'-খটি দেশরক্ষা, ইত্যাদি সমপ্ত কর্ণক্ষেএ্রেই আমাদের. 

আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে £-- 

৯ বঙ্সচরর জন্য শতকরা বাঘিক ৪৮০ টাকা 

২ বহগ্সরের জন্যা শতকরা খাধিফ ৫7০ টাক 
৩ বঙ্সনের জন্য শতকরা ধাধিক্* ৬/০ টাকা 

সাগারণতঃ ৫*২ টাকা বা ততোধিক পরিমাপ টাকা আমানের গ্যারাষ্টিড প্রফিট ক্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সুদ ও তদুপরি এ টাক1 শেয়ারে খাটাইয়! অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 
জাভের শতকরা ৫০. টাকা পাওয়া ঘায়। 

১৯৪, সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাঙ্গার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া ' 
তাহা স্থ।দ ও লাভসহ আদায় দিয়! আস্য়াছি | সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়া থাকি । অন্তগ্রহপূর্বাক আবেদন করুন৷ 

8ট ইঞ্চিয়া £ক এ খেয়াৰ ডিলাঘ মিষ্রিকেট 
ভিনশ্মিক্রেত্ভ 

€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম “হনিকন্" ফোন্ ফ্যাল ৬৩৮১ 



শিস রর 
77711: 2 

2-286477 
রে র্ রর রর রা 

৮: 1 রিনি? 77 1 রর রি রা ঃ রি “4৫277777777 
৮7 রা এ? রে রে রর 
লিচিরিরলা হি আর্তি ললে কলা ললিত লি "পপ 

/ 2572 17 ৫ 
কর রর 22 4 

নি ১ ঠিপ ₹ ক 80275 এপ 
2155: রে রদ 

2 

2 0 

2৭ 

6114 
4 নি 

ঃ বণ 
রি শিপ তি রসটা পতি পেশা শি ঠ ০৮৫৫-ল পর 

ক 2.০ সরি 

৮ 

7 +2225 লে 

রর । 
42 বি 

ই 

গ। 

উউ আনার 
উস সিল সি ইত হি সহ 

২২:২২:২১ 

শখ আস শশী সত ১০ তপন 

দি 

সক সি শ 

২ 
তত 

২২২ 

স্ 

২২৩৭ সই 
ম্ নি পে হু ২৯১ 

২ ্  

এটা নেই, ওট! নেই- প্রয়োজনীয়-.জিনিষের দুশ্রাপ্যতার পে 
আলোচনায় আলাপ প্রতিটি মুহুর্ত: বিশ্বাদ ঠেকে । তবুও 
কথাবার্তার ফাকে ফাকে সেই;পারিচিত গন্ধ মনকে মাতাল £%: 
করে তোলে। ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ.যে? বাঙলার" আবাল-. 

রৃদ্ধ-বনিতার কেশচর্চায় : অপরিহাধ্য “লম্নীবিলাস”- সহজ. 
অন্থবিধা সত্বেও আজ সকলের,দাবী মিটিয়ে চলেছে সমানে । 



১ঙঠ 

লালে যে ব্যবস্থা ও আয়োজন ছিল সেই বাবস্থা! বজায় রাখাই 

যেন ১৯৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কর্ণালিপ্ত বিজা'নী- 
ঘের কান্ত । আপিস ও ফাইল লইস্বা বিজ্ঞানচর্চার দিন 

কুয়াইয়া গিয়াছে এবং সেইজন্তই সরকানী কর্মকর্তাগণ কোন 
ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিক “জকেজো।” 

বিভাগে ছাটাই করেন। একদিকে যেমন অর্থকচ্ছ,তার জন্ত 
উদ্যম ও উৎসাহ নিবিয়া ঘায় আর একদিকে যেটুকু অর্থ 

সরকার থাহান্ছর জোগান তাহারও কোন ফল পর্শায় না 

বলিয়া! বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর শোচনীয় দশা দেখি এই হুর্ভাগ! 
ভারতবর্ষে । 

সরকারী দপ্তরে বর্তমানে বিজ্ঞানকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 

দেশের উন্নতিতে নিয়োগ কর! যায় কিন! সেই বিষয়ে আলাপ- 
আলোচন৷ চলিতেছে । কোন কেন্দ্রীয় পরিষদের পক্ষে সর্বব- 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা পর্যযালোচন! করিয়া ব্যবস্থা 

করা সহ্জসাধ্য হইবে না। আবার প্রাদেশিক ভিস্তিতে 

বিজানের প্রসার সম্ভব নহে । জনেক ব্যাপারের মূলনীতি 
ঠিক করিতে হইবে অবিভাজ্ব্য ভারত হিসাবে, কিন্তু তাহার 

প্রয়োগকালে ব্যবস্থার তারতম্য করিতে হইবে প্রদেশের 
বজ্ঞানীদের | গবেষণার কেন্দ্র প্রদেশে প্রদেশে গড়িয়া 

তুলিতে হইবে এবং সবজান্তা সিভিল সারিসের ছায়! যাভাতে 
বিজ্ঞানের আলোককে ঢাকিয়া রাখিতে না পারে সেবন 

বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে বিজ্ঞানীর পরামর্শকে ভিত্তি করিয়া! কাজ 

করিতে হইবে । শতকরা ১ টাক] ছিসাধে প্রথম দিকে মোট 

রাজন্ব হইতে বিজ্ঞানের জন্ত বরাদ্দের কথা ছিল--- সাহেব 

বলিয়। গ্রিয়াছেন এবং সিভিল সার্ভিসের বার মাসেক্স আধিক 
অনটনের চাপের ভিতরে যেন বিজ্ঞানের জন্গ এই সামান্ত 

অর্থের ব্যবস্থাট। না মায়া পড়ে । দেশকে যদি পড়িতে হয় 

তাঁছা হইলে নুতন দৃষ্টি লইয়! কাজে শামিতে হুইবে। সেই 
দির অভাব আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেদের চোখেও । 

প্রবাসী 
শত পপি ৪৮ ৪৮০ ইউ লউ ্ম, ্ ্ড  আ-টস্এ্প পউ  এ আসয ও ি্ এ উএর প প এািাউপউসিশউ। 

মধ্যে এখনও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা] কুটিয়। উঠে নাই | ১৮৯০1৯৫ 

১৩৫৩ 

প্লানিং বা ডেভেলপমেন্ট এই নামে বিভ্ভাগ খুলিয়া অতি 
অর্ধাচীন বা অজ লোফেয হাতে সামান্ত টাক] দিয়া খান- 
কয়েক রিপোর্ট লিখিয়া সুদিনের আশায় বসিয়া আছি। কিন্তু 

সুদিন যে গড়াইয়া যাইতেছে তাহা! দেখিতে পাইতেছি না। 

বিলাত হুইতে কল কিনিয়া চিমনি বসাইয়! দেশে চীকা 

রোজগার করিলে ঘখন রাজথ বাড়িবে তখন বিজ্ঞানের “ভায়- 

সঙ্গতণ মধ্যাদ1! দিব এই ভাবে আমর] বিভোর হইয়া আছি। 

অধিকার ভেদ এবং মর্ধাদাবোধ আমাদের মনোজগতে 

নাই । টাকার কুমীর সর্ববিদ্যার ছাপ লইয়া বসিয়। জাছে, 

কারণ তাহার টাকার কোরে অনেক পঙ্িতিকে সে কাজে 
লাগাইতে পারে। বধার নদীকে অর্থের বিনিময়ে লোক 

খাটাইয়া বাধ দিয়া জল আটকাইয়! রাখ! যাইতে পারে, কিন্ত 

সেই জলের তোড়ে শঞ্জি উৎপাদন করা ব! জল দিয়! পাশের 

অন্ব্বর জমিকে চাষের উপযোগী করিয়া তোল জানের 
অধিকারীর কর্ণস্থল | বিজ্ঞানকে মধ্যাদ! আমর! দিতে পারি 

নাই এবং তাহাকে কর্মাক্ষেত্েও টুকিতে দিই নাই | বিজ্ঞানের 
চচ্চাকে নিভৃত চিন্তার সামিল বলিয়া ধরিয়৷ রাখিয়াছি এবং 

দেশে কাজে বিজ্ঞানীর কাজ প্রয়োজনীয় বলিয়! ভাবি নাই। 

আন আমেরিকার নদীর জলের এরশবর্ধযসন্ভার ( টেনিমিভ্যালি 
অথরিটির কার্যকলাপ । দেখিয়া ধিজ্ঞানীর খোঞ্জ করিতে যাই 
বাহিরে । আমানের দেশের লোকের সংখ্যান্ুপাতে শিক্ষক 

নাই, চিকিৎসক নাই, তাই উপযুক্ত সংখাক ও কর্মকুশল 

বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কথ! ত ভাবিতেই পারি না। বিরাট 
আকাশের নক্ষত্র-খচিত দপ আমাদের সামনে নাই । কয়েকটি 

ধূমকেতুর আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিতেছি এই আলো 

মান হইয়। ঘাইতেছে কেন । বিদেশের মানুষ বৈজ্ঞানিকের 

মেল। বসাইতে পারিল কেমন করিয়া ? সভা'তার লীগে আমরা 

ছিলাম আনন কআঞ্জ সত্যতার সরগ্রাম জোগাড় করিবার জন্ত 

বিদেশে ছুটিতে হইতেছে । সামান্ত জ্ঞানের ভাগারটাও ভরিয়া 

রাখিতে পারি নাই। 

কাকড়া বিছের রস 
রসকার__শিল্পী দেবীপ্রসাদ রাক্মচচীরুরণি 

শার্দালের ঘরোয়া! কথা, দ্বেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের*খোচায় লিপিবদ্বনুকরিয়াছেম। জাতে ঘা! ন! লাগিলে 
বক্তব্য ও জষ্টব্য বিষয় আপনাকে ছুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে। অন্তথার শুল বোনার সম্ভাবনা আছে। 
ধাহার। বসগ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজীর্দ রোগে ভূগিতেছেন তঁ'হাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা! না করাই বাঞ্ছনীয় । 

কড়া বিছেক রং? শঙ্ই আত্মপ্রকাশ করিবে। 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন | 





পৃধ- পারি 
লুপুংগুটু-_জীননীমাধব চৌধুরী । জেনারেল শ্রিপ্টাস” 

এগ পাবলিশার্স লিছিটেড, ১১৯, ধশ্দতল। স্রীট, কলিঙাতা। 

সৃল্য তিন টাকা। 

লুপুংগটু গল্পের বউ । নয়টি ভোট গল্প ইহাতে আছে। 

প্রথম গল্পটির নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে । নামটি একটু অদ্ভূত 

ধরণের । কোল ভাষায় “গটু'র অর্থ গ্রাম। লুপুংগুটু চাইবাসার 
নিকটবন্তী একটি কোলপল্লীর নাম: দাদার বিবাহের পর ছুটিতে 
যৌদ্রিদির সঙ্কে *ংলু অর্থং হাতার ক্ষত দেবরছিন সিংভৃষে 
বেড়াইতে গিযাছিল' গল্পের মধ্যে ££ প্রথবধূংদ্ধ সবল ঢঝাঁতিক- 
প্রিয় শিগুঞকুতি বালকটি উজ্ছবলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ননীমাধব 
বাবুর প্রধন্ধ অনেকেই পড়িশ্াছেন ' কিন্ত সে লব বচন! তাহাকে 
'টবদক গবেষকরূপেষ্ট পরিচিজ কখিয়াছে। কেহ কেহ স্ঠাহাকে 
মোপান। ও রুশোর অন্্বাদক বলিয়াও জাণেন। কিন্তু তাহার 

গল্পের ভাত যে ক মিট এই বইখানি ন। পড়িলে তাহ! বুঝ! 

যাইবে না। সবগুলি গল্পঃ প্রার 'চাক্ষ পনের বংলর পুর্বে 
রচিত । অনেকগুলি লেখ। অধুনালুপ্ত “চোট গঞ্জে" প্রকাশিত হইয়া 
ছিল৷ “প্রবাসী” প্রকাশিত “কতিনারায়ণ” গঞ্সনটতে প্রাচীন 
জমিদার বংশের অপূর্ব চিত্র অক্কিভ হইয়াছে । এই ধরণের 

বচনাও ইহা অগ্রদূত বঞ্লেও চলে। “ব্দতি”, “মোহিত”, 
“নত্যান্তসন্ধান”, “হুশ প্রবর্তক” প্রসূতি গল্পে লেখকের বঙ্গবিদ্রীপের 
ক্ষমতাও প্রকাশিত হইয়াছে । শেষ গঞ্জ “কনকলেখাশ্র লেখক 

হিন্দযুগের একটি ডবি আকিয়াছেন, ব্চনাতঙ্গী'র মধা দিয়াও লে 
যুগের স্বাদগন্ধ পাওয়া! যায়। গঞ্সগুলি (মাটেই গত্কান্গ'তক নয়। 
ঝঞ্সনার বৈিজ্রো এবং রচনাভঙ্গীর অভিন তবে "লুপুংগুটুঃ" গপগুল 
বিচিন্ধ হইয়া উঠিঘাছে। “লুপুংগটু* ছাটগজলেখক হিদাবে 
গ্রন্থকারকে উচ্চ'সনে লীন কতবে। 

শীশৈলেন্দ্রকুণ লাহ। 

নিশার এপন-- জঅবিনাশচন্্র সাহা। কালী প্রক।শালর, 
১৪ বি, শঙ্কর ঘোব লেন, কলিকাতা।। মুগা আড়াই টাকা, পু ১৯৫। 

লেখক ইহার শুর্বেষ আরও দুইখানি উপন্থাস রচণ] করিয়াছেন, ইহা 
তাহার তৃতীয় উপজ্ঞাস | আশা করিয়াছিপাম পাক। £1তের রসঘন ক।হিনী 

পড়িয়। আননাগাণ্ড করিধ, - কি বইখানি পড়ি নিরাশ হইতে, হইরান্ে। 
উপন্তাসের ঘটন1-গাল বিগত তেরশ পঞ্চাণ সাল, পটভূমি বাংলার পল্লী, 
বিশিষ্ট চরিত্র-- গ্রামের সেবাধতী তরুণ সম্প্রদায়, ধ্বংসে-শুখ ওমিদার ও 
সভার ভাগিনেরী,__হালের বড়লোক মিলিটারী কনটাটর প্রহৃতি। 
কাহিশীকে চিত্বাকর্ধক করিবার যথেষ্ট উপাদাশ থাক! সত্বেও লেখক 

প্রকাশিত হুইল ৃ 

বিশিষ্ট বন্ধু ও সহুকল্মা 
কবি সাবিক্তীপ্রসল্প চট্টাপাধ্যাক্স প্রণীত 

মুতামচন্্র ( 
নেভাদী অভায 

চার অধ্যায়ে সমাপ্ ঘটনাবছল “বিপ্লবী জীবনের" 

স্থবৃহৎ ইতিহাস । উপন্তাসের মত ধারাবাহিক গতি । অর্পূর্ব 

বর্ণনাভঙ্গী ও বিচিন্্র বিস্তাসে উপন্তাসের মত শ্বখপাঠা । 

ংগ্রেস আন্দোলনের উজ্দ্রল ইতিহাস । বহু অজ্ঞাত ঘটনার 
উদঘাটনে ও বনু অগ্রকাশিত চিত্ধে সমৃদ্ধ । “কভাযচশ্র” ও 

"নেতাভীর* সত্যকার পরিচয় হিসাবে ইতিপুবের প্রকাশিত 
নকল পুস্তক হইতে ইহা সম্পূ ত্বতস্র। এট্টিক কাগজে 
ছাপা, উতরুষ্ট বাধাই । মূল্য পাচ টাকা । 

প্রকাশিত হইল !! 

শ্রীচত্দ্রকান্ড দভ সরক্কতী প্রণীত 

ধার প্রতিভায় সমগ্র জগৎ নুগ্ত, ঘিনি বাঙ্গালী জাতিকে 
ও বাংল! ভাষাকে বিশ্বের দরুধানে আসন দান করিগ্াছেন 
সেই বিশ্বকবি রবীজ্দ্রনাথের অমর জীবনকথা কিশোরদের 
উপযোগী করিয়া রচিত। .স্থুন্দর এট্টিক কাগজে ছাপা, 
বহু চিত্রে শোভিত। যুল্য ছু' টাকা। 

কাটিং ও সুচি-শিল্প শিক্ষা 
স্থভাষিণী দেবী ও উপেশ্রনাথ দাসগুগ্ত ... ১৫, 

জনতা ( উপন্তাস )- আশালতা দেবী ১৫০ 
পলা তকা' ( উপন্তাস )--- এ 3৪6৩ 

মজার পন্ত (ছোটদের জন্ত )-- 
শ্রীপ্যারীমোহন দেনগুপ্ত 1৮5 

ধদতেত্য মান্ুম্বে (ছোটদের জন্ত )__ 
জ্রীগৌ:গোপাল বিস্তাবিনোদ (০/৬ 

লাভনম্্কা ০৩ ০ন--১৫৯-১৬০, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলকাতা 



রসহুষ্টি করিতে পায়েন নাই। ভাবা হূর্বাল। বানান ভূল অন, 
বথাস্্যাশিকৃত, দায়িজ, হ্বাতস্ত্, বক্তব্য, উপর্ষোপরি,-ইত্যা্ছি। 

বন্ধনহীন গ্রন্থি__ প্রশান্তিকৃষার দাশগুণ্ড। দেবী সাহিতা 
স্গিতি | ৯৯ এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাত|। দাম তিন টাক|। 

লেখক নৰীন। কাছিনী-গরন্থনে বা প্রকাশ-সঙ্গীতে নিজন্ব একটি 
রীতি এখনও তার আয়ত হয় নাই । শরৎচন্্রের রচনা-ীতির সবার তিনি 
অতাধিক প্রন্ভাবিত। তখাপি ছোট ছে!ট ঘটনাগুলি বিশেষস্াবে দেখিবার 
দৃষ্টি ভার আছে। লেখার মধো দরদ এবং মনত্তত্ব বিশ্লেষণের প্রয়ান আছে, 
টাইপ সৃষ্টির চেষ্টাও প্রশংসনীয় । জীবনের বহুমূখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
এগুলি বুক্ত হইলে তিনি বশ অঞ্জন করিতে পারিবেন। 

সপ্তন্বরা---্ীনগেক্যনাথ হালদার । ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, নং 
কর্ণওয়ালিশ ফট, কলিকাতা । মূলা হুই টাক1। 

গল্পগুলি ভারতী মাপিক পত্রিকায় ১৩০৩ হইতে ১৩১১ সালের 

মধো প্রকাশিত হয় । প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার পাঠক-সমাজে এগুলি 
যে ভাবেই সমাদৃত হউক-_পড়িতে বসিয়! আজিকার দিনেও রীতিমত 
বিস্ময় লাগে। কোন গল্প ভাবের অভিনবত্বে--কোনটি বা বাচন-তঙ্গীর 
বৈশিষ্ট্যে ও মাধূর্ো বাংলা কথা-সাহিতোর এক প্রান্ত উদ্দ্বল করিয়। 
আছে। এ কালের মন লইয়া! সে কালের কথা-সাহিত্যের বিচার সহজ- 
সাধা নছে, কিন্তু অধিকাংশ গঞ্সই যে রগোতীর্ণ একথা অস্বীকার করা 
চলে ন। এই রচনাগুলির মধো লেখক বহুকাল জীবিত থাকিবেন । - 

শ্বীরামপদ মুখোপাধ্যায় 
এশিয়ার নবজাগরণ--জ্ধাংগু স।ছিত্য মন্দির । ৭৭ বি, 

মির্জাপুর স্ত্রী, কলিকাত। | পৃষ্ঠ ৫২, মূলা ১)*। 

এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইঙ্গোচীন, ইন্দোনে শিয়া, চীন, তারতব্্ধ 
ও অন্তা্ত দেশের জাগরণের কথ! বলিতে গিয়া আলোচ্য পুস্তকে 
স্বদেশের 'তকণগণকে এই জাগরণে সাড। দিবার জনা আহ্বান 
কর! হইয়াছে । এই পুস্তক বিক্রয়ের লভ্যাংশ সমস্তই আজাদ হিন্য 
ফৌঁজ সাহাব্য-ভাগডারে দেওয়! হটবে। 

বাংলার কুটার-শি প---জীপনীগোপাল চত্রবত্তী | প্রকাশক--- 
জাগুতোব লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা! ৮”, মূলা 7/-। 

'জ্ঞান-তারতী' গ্রন্থমালাক প্রধ গ্রন্থ ৷ পৃথিবীতে যন্ত্রের যুগ চলিয়াছে, 
কিন্তু পাশ্চাত্তোর তুলনায় বাংলাদেশ আজও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 
কোন কোন শহরে অধুনিক যন্ত্রযুগের কারখান| চলিতেছে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত এই বিরাটু দেশের অগণিত পল্লীতে জননাধারণ দারিজ্ঞা, হুঃখ, 
অভাব, অশিঙ্গ! ও খাস্থাহীনতার মধ্যে কালযাপন করিতেছে । অথচ 
ইংয়েজ রাঙত্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্বের ভারতবর্ষ, বিশেষত; বাংল! 
দেশ শিল্পীর দেশ ছিল। অবন্ত যে শিল্প তখন ছিল তাহা! কুটার বা 
গুহ-শিল্প। পাশ্চান্তের যস্ত্রশিল্প যে শিলপ-বি্বের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার 
প্র।যনে এ দেশের কেন, পৃথিবীর সব দেশের গৃহ-শি্প ভাসিয়। গিয়াছে। 
একমাত্র জাপানই আধুনিক বৃহ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সহিত গৃহ-শিল্পের 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার আংশিক তাবে সফল হুইয়াছে। এই গরীব দেশে জাতিকে 
বাঁচাইতে হইলে গৃহ-শিক্সের পুনঃগ্রতিষ্ঠা যে আবঙ্কীক তাহা! সকলেই 
্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্যান্ত না৷ দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্তন 

হইবে ততদিন গৃহ-শিঞের পুনরদ্ধান সম্ভব মহে। দেশকে ভালবানিলে 
উদ্ধার শিল্প ও শিল্পীকে ভালবাদিতে হয়, লেখক ইহাই বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। বন্ত্র-শিল্, শর্করা-শিল্প, ধাতু-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাগজ- 
শিল্প, দারু-শিল্প, লবণ-শিল্প, চর্দ-শিল্প, ও অন্তান্ত ছোট ছোট শিল্প বা 

নেতাজীর অনুঘব। 
ংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার «৮ মার্কা ঘুতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আন্রকাল 

বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্্রী' ঘ্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 

হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 

মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ! 

স্নত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 

বাঃ শ্ীস্ভাষ চন্দ্র বস্তু 

১৫ 



প্রকাশিত হছ'লে। ৃ 

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিধ্যাত উপস্ভাপ 

'অন্গবাদ করেছেন পুষ্পময়ী বর 

*“*“বাংলার ছগত, নিলীষ্িত চাষীর সংগ্রাম, বাথঠা, নুদাদুঃখ, আশা 

নিরাশ জপ নিয়েছে চীনের চাষী ওয়াংএর মধ্যে। আর কর্ষণক্ষত], 
মর্বংস্! মুক বন্ুধ।র মত বাংলার মেয়ে লুকিয়ে আছে ওলান্-এর মধো। 

মগাচীনের মছথামৃত্তিকার একজ হ'য়ে মিশে আছ্ছে বাংলার অনা বৃষ্টিতে দগ্ধ 
বায় ভাসিফেনিয়-ঘাও়া না-লার সানা ফল। মাটি ' গড আথঃ সেট 

দোনার মাটিব ছবি... 

ক ১৯৩৮-এ ব্মুদা নোবেল প্রাইজ পাল" বাক এই উপন্যাস 
বেখার জগ পেয়েছেন। 

* ১৯৩৬-এ গু অথ সবাক চিত্রে কপান্তরত হয় কিন্ত "গড 
আর্থ-এয মাসল পরিচয় মুল পুপ্ুকে, ছায়া চিত্র অপূব হলেও সু'লর 
অপরূপত্ব তাতে নেউ, নেই ত1তে মূলের অপূর্ব হৃগ্র বিস্তার | 

* বিশ্ববিখ্যাত পুলিটজার প্রাইজ এবং হাওয়েল-্ঘর্ণপদ্দক 
উপহার দিয়ে পাল" বাককে সম্মানিত কর হয়। 

* পৃিবীর একুশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 
বাংল ভাষায় মবধ্রথম এই উপগ্ঠাদ প্রকাশিত হল। 

* আমেরিকার বই বিভ্রীর রাছে। 'গুড আখ ঝেকড স্থাপন করে। 

অপূর্ব গঠনসঙ্ঞা-উৎকৃই এান্টিক ডিমাই কাগজে 
ছাপ] এই ন্ুবৃ্তৎ উপগ্যাসের যুগ্য £ পাঁচ টাক! 

৬৮০৪ £ 5 ৬ 2৫5145/% 
এ্রকটি ভারতীয় কুলির জীবনী প্রুঅবলম্বনে এইট বিখ্যাত উপন্তান রচিত । 
আমাদের দেশে এই উপল্লাস এতদ্গিন প্রচলনে বাধ! ছিল। ইংরেঙ্গী 
ভাষান়্ এই উপন্তাম কয়েক লক্ষের উপর বিক্রা হয়েছে এবং রুশ ভাষায় 

৩, লক্ষের উপর বিরল হয়েছে। পৃথিষীর বন্ধ ভাবার এই উপক্কীস 
অনূদিত হয়েছে । আশ। করি বাংল। সাহিতোও বিশেধ জার পাবে। 

এনার বাধাই ং দ.ম চার টাকা চার আনা 

র্যাতিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা 

পাটি, বাশ, বেত, সোলায় জিনিষ, হুকা-কম্কে প্রকৃতি কখ। টোল 

ও ছাতার বাট ও মিষ্টার প্রভৃতির কথা লেখক হুনর ভাষায় বর্গন! 
করিয়াছেদ। লেখক সন্ীর্ন অর্থে 'শিল্প' শব বাবার করেন নই। 
তিনি বলিতে চান যে, বাংলার কুটাৰ-শিপ্প এতদিন প্রকৃতই বাঙালীর 
অভাব পুরণ করিত এব' চাহিগাযর় যোগীন দি৯। আজ বাঙালী তাছার 
কুটারজাত ন্বদেশী দ্রবের প্রতি দরদ হারাইয়াছে, বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্তোর 

পণাসম্ভার-মোছে ম্রিয়াছে। বিদেশী শাসিত রক্ষণ-শুক্ক বঞ্জিত দেশে 
একমাত্র দেশের লোকের দরদ ও নিষ্ঠাই দ্বদেশী কুটীর শিপ্পের জীবনদান 
করেতে পায়ে। এপ গ্রন্থের বল প্রচার বাঞ্ছুনীয়। 

শ্ীঅনাথবদ্ধু দত্ত 
- টি 

মহাপ'রনিববান এুভ্ং-রাজগুর প্রধশ্ররহমহাস্থবির বিনয় 
বিশারদ সন্ধগিত ও অনুদিচ। প্রাপ্তিস্থান প্ীমৎ প্রিরদশী ভিঙ্ু, 
সন্ধন্মোদয় পালি টে!ল, র!জানগর, পো: আঃ রাঁজাভুবন, চট্টগ্রাম । মুগ 
ছুঠ টাকা যার । | 

এই গ্রন্থে বঙ্গাঙ্ছরে মহপরিনিবব'ন সত্ব পালি মূল ও টীকা-টিগণী- 
মং বঙ্গ।নুবাদ প্রত হইয়।ছে। ইংরেসী, লিংহধী। ও বমী-অঙ্গরে মুডিত 
পুগ্তক হইছে পাঠান্তর পাদটাকায় মঙ্গিবিত্থ হইয়াছে | অনুবাদ এবোধ। 
করিবার উদ্দেস্যে পার্ঘটাকায় ও পরিশিষ্টে পারিছ!ধিক শব্দের বিস্তৃত 
বাখা। ও প্রামঙ্গিক উপাখা।নাদি ছেওয়। হইয়াছে । অবশ্য দ।শশিক- 
স্ববন্থল গ্রন্থ কখনও মাখারণ গ্রণ্জের মক সরঞ। ও মহজবোধ। হহতে পারে 

না, তথাপি আলোচ্য গ্রন্থের ভাপা মধো মধে: -য কিছু কিছু ত্রুটি" 

বিচাতি পরিঞ্ক্ষিত হইল তাহাও উপেঙ্গণীয় নছে' ক্স] করি, 
অগুবদক মহাশয় তবিধতে এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে এই জ্গাতীয় 
গ্রন্থের দ্বার! বাংল'র স!ঠিহ:-51৩19 প্রকু হ পুষ্টিলাত করিবে । 

প্রত্যেক হোমিওপাধি ছা ৬ চিকিৎমকের 

অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই 
অদ্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ উত্তরবঙ্গের সু প্রসিষ্ধ চিকিংসক 

প্রীযুভ সারদরাকান্ত রায়, এল, এম্, এস্ মহাশয়ের 

»হোমিএগ্যাথি তত্ব ২ 
(শবাঙল। ভাষায় নির্ভরযোগা অর্গ্যানন, হোমিওপ্যাথিক 

দর্শন ও ক্রনিক ভিগ্সিজ) 

খর হোসিগ্যাধি 8 
( গৃহ চিকিৎসার ঝন্ত সর্বদা হাতের কাছে রাখিবার 

মতন বই। সরলগাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 

চি্রসহ বুঝান হইয়াছে) 

প্রাপ্তিস্থান £--ন্যানিম্যান পাষলিশিং কোং 
১৬ঃনং বন্ুবাজার শ্রী, কলিকাতা ও 

গ্রশ্থকারের নিকট, দিনাজপুর । 



কান্তিক 

সত্য বটে, কিছু কিছু বৌদ্বপ্রস্থ বাংলায় অনুদত হইয়!ছে। কিন্তু 
বিশল বৌদ্ধ-সাছিতোর অধিকাংশই এখনও বাভালী পাঠকের নিকট 
অপরিচিত । পরধ নাক্তিগত নিঙ্গিগ্ত প্রক্নাসে এই অভাব সহজে ও শীঞ্জ 

দুরীতৃত হইবার আশ শাউ--দজল্গ চাট সংঘবদ্ধ হুনিয়ন্্রিত ব্যাপক 

প্রচেষ্টা । 

জ্রীস্তাহরণ চক্রবত্তী 

জয়েড ও মনঃসমীক্ষণ-_্ন্রনীর্চন্দ বিলী ও লীঅগসিত- 
কুমার রায়। প্রক1শ ক--প্রীশিশিরকূমার নীচাযা চৌধুরী । সংস্কৃতি বৈঠক, 

১৭ পণ্ডিতিয় প্লেন, ঝালিগঞ্জ, কলিকাহ11 মুলা :1" টাকা । 

নিজ্ঞান মনের রহ অ।বিগার বন্তমান জগতের অন্য তম প্রধান বুগ।$- 
কারী বৈজ্ঞানিক বিষয় । ই! ম:নাবিজ্ঞান এবং চিকিংসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
বিরাট পরিবন্তন সাধন ক ররয়াঙ্ে । ইহার আবি্ত্রী ফ্ুয়েড চিরশ্মরণীয় 
হইস্সা ধ্বাকিবেন | নিক্ণানে মানুষের মনের গহনে 2 পণ্ড প্রবৃত্তির নগর 
দ্বরপকে পরিপূর্ণ ভাখে উদঘাটিত করিয়1 £*নি অনেকেরই নিন্দাভাঞজন 
ছইগছেন সভা. কিন্তু একপাও শ্বীকাপ: যে পূধিবীর সর্ঝত্র তাহার 
অনুগামীর দখা দিণ দিন ব।ড়িতেছে এবং সাহার যতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
জয়যুক্ত হইতেছে। বাংলা-সাহিতে। ফঃ়েড-প্রবর্তিত মনদঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে 
আলোচনাকারীদের মধো ডর গিরীন্রশেধর বহু, ডট্টর সুগৎচন্ত্র মিত্র 
প্রধান। ষ্ঠাহারা এ সন্বদ্ধে বাংলাহাধার হ-একখানি পুন্তক লিধিয়।ছেন 
নতা, কিগ্ত এ বিষয়ে সংধারণ পাঠকের উপধেগী আরে! পুত্তকাদি রচিত 
হওয়া গানগ্চক | এহখের বিষদ্র বিজ্ঞান-বিজ্ঞগের কোনে! কোনো ছ্বারও 
সম্প্রতি এই কাধে প্রবুত হইয়াছেন । সমালোচা পুস্তকখানি ডর 
ক্রিফোড এলেন এম, ডি গুণীত 71017771 171407678/4 1 

11612671146 0771907/ গ্রস্থের দুইটি অধায়ের ( চতুর্থ ও পঞ্চম ) 

পুস্তক-পরিচয় 

ব:1 নিএ চথ 
দাত শুলি বেশ নির্দে হয়ে উ$ছে দেখি 

১১১ 

অনুবাদ । ইহ।তে ফ্রয়েডের খবিষ্কৃত মনঃম্মীক্ষণ, কামশক্কির রূপ 
সম্বন্ধীয় বিবিধ তথা, স্বপ্রবিশ্লেষণ, ভূল-ভ্রান্ি, রসিকত।, মানমিক রো- 
লক্ষণ প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ ও মনঃসমীক্ষকদের অবিক্ুত বিবিধ তখ/--এক 
কথায় মনংসমীঙ্গণ সম্বন্ধে মেটাখুটি প্রার সকল তথাই সঞ্জেপে 
আলোচিত হৃইয়াছে। এই ছুরহ্ধ এবং হটিধ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ছুটির 
অনুবাদ এত সঠজ, সয়ল ও স্বচ্ছন্দ হইক্াছে যে, সাধারপ প'ঠকেরও 

অনায়।সে বিষয়-জ্ঞন ইইবে। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে জ্রয়েডের জীবন-কথাও 
সঞ্জেপে বিবৃত হুইর়!ছে। ফ্রয়েডের একটি রেখা-চিত্র এই পুস্তকের 
সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে এবং ডক্টর হুহংচন্্র মিত্রের হলিখিত ভূমিকাটি এর 
গৌরব বুদ্ধি করিয়াছে । পরিশিষ্টে মনো বিক্সনের পরিভাব।র একটি 
মির্ঘস্ট দেওয়ার পুম্তকখাশি পূর্ণ।ঙগ হুইয়।ছে। মুড্রণ-পারিপাটা এবং বিষয়- 

বন্ধ নির্বাচন ইত্যাদি নান! দিক দিয়] 'ব।ংস1 বর্ধলিপি'র প্রকাশক সংস্কৃতি 
বৈঠক বাংলাদেশে ধীরে ধায়ে প্রতিষ্ঠালাস্ত করিতেছেন। 

ইতালীর সের গল্প - অনুবাদ শরীর" শ্রকুমার বনু: 
বুক ্র্যাগ্ড, ১'১.১এ, বন্কঘ চাটাক্জ রী, ক'লকাত। । মূল) 

২৫* টাক । 

সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের একটি শুভ লক্ষণ এই যে ইহার 
অনুবাদ বিভাগ দিন দিন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। কলে 
উংরেজী অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে মাতৃভাষার সাহায্যে 

বিশ্ব সাহিত্যের বছ অমূল্য প্রস্থের রসাম্বাদন করিবার হযোগ হই- 

মাছে । মুরোপীর সাহিজ্যেব মধ্যে ইংরেজী ছাড়। ফরাসী, রুশীয় এবং 
নরওষেছ্ীয়ান কথা-সাহিতোর সঠিভই আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। 
মোপানর গল্প, টলষ্ট্ ও গোর্ষির উপক্কাস, টুর্গেনিভের গল্প, 

পেষ্খের ৬ণে থোঝ্বের 

ক)ালত্েকেসিতকোর এজিঅ 
টুথপেষ্ট আর নিমের গুড়া 
মাজন “মার্গোক্রি” লকল 
বরদেই ফধাতগুলিকে বেশ 
মজবুদ ও উত্দ্রল করে রাখে: 



হি 
সন মস পাপ পিন শি সন এসিড পা আস সত ও আপ রে জর রত ৬ সপ 

কট হাষপ্জনের রর উপজান ইত্যাছি সম্বন্ধে বাংল! া মামরিক করাতে 
আলোচন! হইয়াছে প্রচুর এবং এ সকল লেখকের রচনার (কিছু 
কিছু জন্থবাদও হইয়াছে । সে তুলনায় ইতালীয় সাহিত্যের সহিত 
আমাদের পরিচয় তত গভীর নয়, অথচ ছুনিয়ার াহিতা ও শিজ- 
কলার ভাগ্ডারে ইতালীর অবদান উপেক্ষণীয় নয়। শ্রীযুক্ত 
রবীজকুমার বন্ধু ইতালীয় কথা-সাহিত্যের একট! দিকের সহিত 
বাঙালী পাঠক-সাধারণের পরিচয় সাধন করাইবার জন্ত হে কয়টি 
গজ অঙ্থবাদ করিয়াছেন সেগুলি শুধু ইতালীর কেন, বিশ্ব-সাহিত্যের 
সের! গল্ের পর্যারভূক্ত বলিয় গণ্য হইবে । রবীন্রবাবু নিজে শিল্পী 
এবং সাহিত্যা-রসিক বলিয়! এই গঞ্প-সঞ্চয়নে নিখুঁত নির্ববাচন- 
ক্ষমতায় পরিচয় দিয়াছেন। সব কয়টি গঞ্জই মনে গভীর 
রেখাপাত্ত করে এবং মানুষের মন ষে পৃথিবীর সর্বত্র এক সে- 
কথ! শ্বরণ করাইয়! দেয়। বিদ্দেশীয় সাহিতোর আকর হইতে 
রত্বযাজি আহরণপূর্ব মাল্যাকারে গ্রধিত করিয়। লেখক বঙ্গ- 
বাণীর গলায় পরাইয়। দিয়াছেন । এই সংগ্রহের শেঠ গল্প 
ভননতলিওয় (ডেনানখসিও নহে) 'ফ্যানডিয়ার শেষ পরিণতি' যেন 
এই মণি্বারে মধ্যমণির মত দোহ্ল্যমান। 

আজকাল অনেক অন্থবাদ-প্রন্থে দেখিতে পাই, অন্থবাদকের 
নাষের জাড়ালে আনল লেখক চাপ! পাড়িয। যান | অন্থবাদকের 
নাম মৃগ গ্রন্থের লেখঝকপে হেন পুস্তকের মলাটে এবং জলাটে 
নি্গজ্জতাবে জল জঙলগ করিয়। ফুটির। উঠিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত 

প্রবাদী 
ভা এ ৩ জিপি জপ জপ হও আসল আস জর ও আজ আর শপ শপ উস শা শত আশ আনু শত সত সতত 

3১৩৫৩ 

করে। কিন চিলি মালকে নিজের বলিয়া চালাইবার 
এ অপকৌশল অবলম্বন করেন নাই। টাইটেল পেছে নিজের 
নামের আগে জঙ্থবাদক কথাট। ব্যবহার করিয়াছেন । 

শ্রীনলিনীকুমার ভত্র 
নেতাজী-_গ্রগোপাল তৌ্রিক। প্রী পাবলিশিং কোং) ২,৩.৪ 

কর্ণওয়ালিস দ্রীট, কলিকাতা । ১৩৪ গ্ঠা. মূল্য ২২। 
জাজাদ ছিন্ম ফৌজ ও নেতাজীর সম্বন্ধে অসংখ্য বই বাজারে বাহির 

হইয়াছে । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, নুভাধচন্ত্রের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী- 
সন্বালিত সুলিখিত ও হুচিত্তিত বই বাংলাভাযায় ছু-একথানির বেপী চোখে 
পড়ে না। বহআয়াম ও শ্রষ স্বীফারপূর্ধক একখানি নির্ভরযোগ্গা 
তথাপূর্ণ সুঙাব-জীবনী রচন। করিয়! প্রস্থকার সত্যই আমাদের ধন্য দ- 

ভাজন হইয়াছেন। জন্ম হইতে তিরোধান পর্যান্ত নেতাজীর আভোপান্ত 

জীবন-কাছিনীর প্রায় সমণ্ত উপাদানই লেখক একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন, 
তছুপরি তাহার জীবনের সাধন! ও মূলনীতি, তাহার রাজনৈতিক মতবাদ 
ও পন্থা বিশ্লেষণ করিয়া ভারতের শ্বাধীনতা-জঞ্জনের পথে ভাঞ্ছার 

অবদানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা! করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন । 

গ্রন্থকার একজন নুকধি-ও হালেখক, সাংবাদিক মহলে তাহার নাম আছে, 

হুতরং তাহার লিখিত জীবনীখানি যে সাধারণ পাঠক, সাহিতাক ও 
রাজনীতিবিদ্ প্রভৃতি সকলের খনোরগ্রন করিতে সমর্থ হইবে ইহ! 

আশ কর বায়। নেহাঁজীর কয়েকখানি সদা প্রতিকৃতি পুস্তকের শোস্ত।- 

বর্ধনকরিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্ষে/র বিষয় যে নেতাজীর রি বেশে 

দ্র ত্রিপুরা মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
স্থাপিত ৯৯২৯ 

(নিভিউল্ড ও ক্রিয়ারিং ) 
ৃটপোবক_ এইচ, এইচ, মহারাজা মাণিক্য বাহাছর কে, দি, এস, আই. জিপুর!। 

রবি এও্ড এ, রেলওয়ে) 
প্রধান অফিস--আগ্রভল। 

(ত্রিপুরা ষ্টেট) 
কলিকাতা! ব্রা+্--৬নং ক্লাইভ ট্্রাট, ৫৭নং, ক্লাইভ ট্রীট (রাজকাটরা) 

২০১নং হ্থারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার ট্রাট, কলিকাতা 
অন্থুঢমাদিত মুলখন _ *ত &০,০০০০০২, 
বিজ্রলীত মুলখন- ও ই.২৪৪০০/০০২ 

আদাক্সীকত সুলধন ও রিজার্ড তহম্িল-_. ৯৪,৫০০,০০১ টাকার উপর 
সংশ্পক্ষিত তহাবিল-_ -- ৩১৯৭১০০০১০০, টাকার উপর 
কাখধকরীী তহবিল-_ ৩,৭০,০০০,০০২ টাকার উপর 

ভ্রাঞ্চসমুহ-_আঙ্গমিরীগঞ্জ, বদরপুর, রানি বাডগ্রাম, করিমগঞ্জ, কুটী, কুলাউড়া, কিশোরগঞ্জ, শিবসাগর, 
শিলচর, প্রহট, ইম্ফল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ঢাকা, ঢেকিয়াজুলী, মঞ্গলদই, মৌলবীবাজার, মেঙ্গিনীপুর, 
ময়মনসিংহ, নবন্ধীপ, তেজপুর, বেনারস, চাদপুর, ট্যাংলা, গোয়ালঘাট, গৌহাটা, হবিগঞ্জ, ছাইলাকান্দী, জলপাইগুড় 
নর্থলক্্বীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, পুরী, মঙ্গল, ফ্বেচ্গঞ্জ, ডিক্রগড়, শিলং । 

তিনন্দুকিয়। ভ্রাঞ্চ দীঅই খোল! হইবে। 'ব্যাঞ্ লংক্রাস্ত দর্বপ্রকার কার্ষ বরা হয়। 

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভ্চার্য 



কম 

ঘরে ধরে 

করে ব্যাঙ্ক । 
করে পুরাকালে এক একটা হ্ৃবর্ণকণ! সংগ্রহ 

রক্ষা থাকতে হত। বর্তমানে আপনার সম্পত্তি 

লহ্গমীর আমন ত্বরণ পে 
এই আসন প্রতিষ্ঠ। করতে সাহায্য 

সাহায্য অলক্ষিতে অল্প 

কেহ কেহ এই স্বর্ণকমল রচনার প্রয়াস পেত 
বটে. কিন্ত দস তক্ষরের ভয়ে এবং 
শাপদ্-বিপদের আশঙ্কার তাদের 

জাপনি নিশ্চিন্ত মনে সঞ্চয়ের 
দের 

আয়াসে ঘীরে ধীরে সামান্য সঞ্চয় থেকেই গড়ে 
উঠানে আপনার বর্ণকমল--অগল! হ/বন লক্ষী । 

অভাম করুন। আগা 
কবে ব্যাঙ্ক । 



১১৪ 

সথপরিচিত একখানি আবক্ষ ও একখানি 
কোথাও চোখে পিল না, এই হিসাবে পন্থধানি বিষম জটিপূর্ণ হইয়াছে 
বলিতে হইবে | 

নেতাক্তী সুঙাবচন্দ্র--প্রশচীনন্দন চট্টোপাধ্যার । প্রবর্তক 

পাবলিপাস+ ৬১. বহুবার দ্ুট, কলিকাত1। মূলা ১.*। 
যদি নুন্।যচন্র সম্থঙ্ধে রাশীকৃত পুক্ভ.কর মধে] এমন একখানির নাম 

করিতে বলা যার, বাছা প্রত্যাক্ষদর্শনের ফলে ভীবস্ত ও প্রাণবান, হৃতীক্ষ 
সমালোচনা! ও বিশ্লেষপের গুণে ধারাল অন্তবো পূর্ণ, মহত্বের প্রতি শ্রস্ধা- 
মিবেদনে অকুঠ ও মুক্তকণ্, তবে দেশবন্ধু ও বতীন্মোহনের প্রির শিপ 
সুঙ্ভাবপন্থীর বিরুদ্ধবাদী বংগ্রেনকম্মী কতৃক লিখিত এই পুশ্কখানির নাম 
করিতে হইবে। লেখক হুদ ঘকাল হুতাষচন্ত্রের সহিত প্রতাক্ সংঘধ ও 

অস্তরগগ সংস্পশে আনিয়ছিলেন, হতরাং তাহার নেভাঞীর চরিত্র ইডি 
বা] অধায়ন করিবার পক্ষে প্রচুর হবো! গটিগাছিল, বস্তুতঃ তাহার 
নিরপেক্ষ লেখনার মুখে হশাষ-চাঠিতের নান বিভিন্ন দিক হুম্পষ্ট ও সাবা 
হইয়া উঠিয়াছে। অমর! এই পুল্তকখানি পড়িতে দেশের চিন্তাশীল ও 
রাজনৈতিক চেঙনাসম্পর পাঠকমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছি । 

বাংলার মা ও বোনেদের প্রতি-্রীহ্তাষচন্্র বহ্ছ। 
প্রকাশক--ারত সম্পদণ্ত। লিং, ১1১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 
মূলা ১২। 

নেতাজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ উত্ত নামে বেণু পত্রিকায় ১৩৩৭ 
সালের বৈশাখে প্রকাশিত হুইয়! ছিল। গ্রন্থকার নান। টীকা 
টীঞনী সংধোগে তর প্রবস্কটির ব্যাধ্যাপুর্র্বক সমগ্র প্রবন্ধটি গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত করিয়।ছেন, পরিশিষ্টে বাংলার তরুণী ছাত্রী ও জননীদের উদ্দেচ্ছ 
তাহার রচিত নান! পুস্তক হইতে সাহার বিভিন্ন বাণী উদ্ধত করিয়াছেন । 
তরুণ বাংল।র ছাত্র ও ছাত্রী সমাজের মুখপাত্র ও ছা্দাস্ত বিপ্লবী যৌবনের 
প্রতীক হুতাঁধচন্ছের প্রতোক রচনাই এখন বেদাক্ষর জানে তরুণ ঝংলার 
অবস্থপাঠা। বিশেষতঃ নারীবাহিনী ও নারীক্মা সংগঠনে তাহার 
উপদেশ অবস্ক গ্রহ্ণীয়। তাহারই অনুত্প্ররণায় ঝা!সীর রাণীবাহিনীর 
কুষ্ারী বেল! দত্ত, রেবা, লিপ্রা, মায়! গাহ্ুলী ও লক্ষ্মী স্বামীনাধনের মত 
বীরাঙ্গন।গণ ভার ত-জননীর মুখোজ্ছল করিয়াছেন। 

ঝাঁসীর রাণী-বাহিনী--্ঈকালিদাস ঘোষাল । জাশভা!ল 

লিটারেচার কো: ১*৫ কটন ্রীট কলিকাত1। মূলা ৪. 

প্রবাসী 

পুর্ণাঙ্গ প্রতিযুত্তি পুণ্কের বাসীর রাণী-বাহিনীভুক একজন মারী-লেধিক! 

১৩৫৩ 

ও সৈনিকের ডায়েরী 
বা দিনলিপি- -উপগ্ভাস অপেঙ্গ! রোব .ফকর--আজাদ হিন্দ ফৌজের 
অপুরবব কীর্তিকাহিনী৫ বর্ণনায় নাটকের মত চমক পরদ-_ভারতের মুক্তি- 
কাননায় উদ্বদ্ধ গিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রঙ্গপ্রবাদী ভারভীয়গণের উদ্মাদন! ও 
উদ্দীপনপুর্ণ দিনগুলি ইহাতে অপমান নৈপুণের সহিত ডায়েরীর 
আকা.র লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ্তিহালিক তথানুগত) ও পারম্পধ্য রক্ষ। 

করিয়া কৰিত্বপূর্ণ ভাব ও ভাবার রঙীন মনোহর হৃতে গঁধিয়। গ্রন্থকার 
প্রতাঙ্গদণ্গী নারী-নৈনিকের এই ছন্বগ্া রোঙনাম্চার ডালি সাজাইয়[ছেন, 

৫/চুর চিত্র হার ধাগশোভ1 অধিকহঃর মনোজ করিমাছে। মুলা কিছু 
কম করিলে ইহার অধিক প্রচার হঠত। 

আঞ্াদ হিন্দ ফৌজ্জ-_শ্রবিনকেগ্রনাথ রায় ও পরিভোব 

ধর। স্কাশগ্যাল পিটারেচ'র কো, ১৭৫ কটন ছ্বীট, কলিকাত1। খুলা ১২। 

ইাছ্ে আজাদ হিন্দ (ফীজ সম্থগে জঞোতবা বড় হপ্যও সংবাদ 

অনুমন্ধিতহ পাঠকের কৌতুহল চরিহবধ করিবে । এনেকগুলি ফটো! ও 
গ্রতিলিপি পুস্তকের উপযোনিত। বৃদ্ধি করিয়াছে। 

সর্বাধিনায়ক শ্রভাবচন্দ্র--্ষ্নিকূধণ রায় ও মণি 
বাগচি। বুকট্যাণ্ড ১1১।১- বঙ্কিম চ:টাজ্জি দ্র! কলিকাঠা। 

মূলা ২০ | 

ঠিকানাট! লিখিয়। 
রাখুন 

81. 5, 0. 3010415 
মে) 1308 1818 

(381000669, 

ডারতবধের সববশ্রেষ্ট : 
যাছুকর শ্রযুক্ত পি' সি. 
সপ্নকারকে  9175926 

করিতে হইলে এপানেই 
পত্র দিবেন। 
ট্রেডমাক 40108, 

বানান লিখিতে তুল 
করিবেন না । 



উচ্চাঙ্গের শিল্পী-পরিকঞ্সিত এই গ্রন্থের মলাটের সৌন্দর্য প্রথমেই 

পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । উত্কীর মুও্রণ-পারিপাটা ও আন্িজাতা 

পাঠকের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বন্ত। পরিশেষে ইহার শ্রদ্ধাঞ্ুলিপুত, উচ্ছ'সিত 
অথচ সংহত লিপিকুশলঙা পাঠককে সচঞ্চল ও ভাবেদেলিত করিবে। 

প্রধমে সংক্ষেপে হঙ্ভাবগঞ্ত্রের জীধনের উল্লেখযোগ. ঘটনাবলী বর্ণন। 

করিয়া! পরে তাছার শেহজীবনের কাঁ্তিত্তস্ত আজাদ হিন্ম ফৌড ও আজাদ 
হিন সরকার গঠনে সর্বাধিনায়ক শুভীধচন্দ্রের সর্ববঙ্গীন কন্মকুশল 21 

বাখ্যাত হইরাছে। এদের দমন্কার' অধ্যায়ে কাপ্টেন যোইন সিং রান 
শনিষারী বন, শ! নওয়াজ, সেগগল, বাঁলন ও লগবী জ্ব!মীনাপন, বেলা দত 
প্রভৃতি বিশিষ্ট নায়কনায়িকাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। হইয়াছে। 
শেষ অধ্যায়ে সুভাষচন্ছের পতি রবীন্ত্রণাণের একটি অপ্চচরিও বাণী 

: পুস্তকের মর্ধযাদা বৃদ্ধি করিয়াছে! এল কিছু +ন করিলে ভাল হঠত। 

নেতাজী _-ঞ&পৈলেশ বিশা। গ্বহ্ুকক পাধলিসাস 

বছব।জার দ্্রীট, কলিকাত।! যুলা ১81 
নেচাজীর জীবনের ঘটনাদকল নাটকীয় উপাদানে পুর্ণ, রা 

তাহার সম্বন্ধে নাটকখানি র5ন। করিট। গ্রঙ্চকার মনন্থিতার পরিচয় 

দিদাছেন। না'টকীর সংঙাপ, দ্যান, চরিহা্ণ ও ঘটনাবিষ্তাসে 

লেখক হণে£ কৃতি প্রদরশন করিয়াছেন *াটিকটি মঞ্চস্থ কহিলে দন- 

মহলে বিপুল উত্তেজন|র শৃষ্টি করিবে, ঠঠিষধে। গ্রন্থপানি পাঠ করিয়া 
পাঠক তৃপ্তিলাত করিবেন। 

ছোটদের নেতাজী-_ সত হাঞ্মার নান চয়নিক। পাব: 

'লিশিং হউন, ৪২, সীভার!ম ঘোষ দ্রীট, কাঁিকাক11 মুল। ১” 

আচ পণ প্রত ৮০৬ বজ্০এা ০০৯ _ সপ্ত» ০০০০ ০ ৪৭ অজিত 

গ্রীক্তাকানিমিউছ 

ছোটদের জন্ত লিখিত 'নেতাঁজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠদ ও 
পরিচালন! সম্বন্ধে দ্রুত সংক্ষিপ্র রচনা । 

শ্রীবিজয়েন্দ্রক্চ শীল 

(ভ্ীপ্রীলক্ষণী পুঞ্জ। ও কথা৷_তকিতীর্ঘ প্উমেশ চক্রবর্তী 
প্রত ও প্রকাশিত, ১২০২, আপার সারকুলার কোড 
কলিকাত!, মুলা দশ পয়স]। 

পুপ্তিকাতে লক্ষ্মী-সঙ্গীত, পুজ্জা-বিবি, ব্রতকথা, গুবস্ততি 
একাধারে থাকায় লক্ষমীভক্ত নরনারীর খুবই উপকারে লাগিবে। 

চ. 

ব্গনস্থা ইন্মি্রেশ 
টি? দখা 

৯এ, ক্লাইভ স্ত্রীট, কলিকাতা 
চেয়ারম্যান নি, সিং দত এক্কোয়ার 

আই, জি, এস (রিটায়াও ) 

হেড তাফিন-৩9/১ব্যান্তঙ্ণাল উট *ক্রলিক্তাতা 
9১ব্যাহণ হে ড উ্রীট -ত 

ৰ শাখ। অফিস 

কালীঘাট, শ্যামবাজারঃ বন্ছবাজার, কলেজ প্রীট। 

বড়বাজার, 

বরানগর, বাটঢানগর, 

. ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি, 

ল্যানসৃডাউন, খিদিরপুর, 
বজবজ, ডায়মগুহা রবার, 

বেহালা, 

কারশিয়াং ঘাটশীলা, 

- বিষুপুর, মধুপুর, দিল্লী ও নয়াদিল্লী | 

ম্যানেজিং ভাইরেক্টরস্ 

মিঃ এস্, বিশ্বাস, বি, কম মিঃ সুশীল সেন, বি, এ 



দেশ-বিদেশের কথা 
ভবানীচরণ লাহা 

হুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ভবানীচরণ লাহা! বিগত ১৭ই ভাত্র ৬৬ 
বংসন্ন বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি 
যে শুধু একজন প্রতিক্তাশালী চিত্রশিল্সীই ছিলেন তাহা নয়, 
তাছার ভায় রসজ শিল্প-পমালোচক, বিভিন্ন শিল্পকলার সমঝদার 
পৃষ্ঠপোষকও বিরল । তিনি ইঙিয়ান একাডেমি জব ফাইন 
আর্টস, আর্ট ইন ইওান্্র এক্জিবিশন প্রভৃতি বহু অন্থষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ঠ ছিলেন৷ গবর্ণমেন্ট দ্ছুল অব আর্ট 
ইঙ্ডিয়ান আর্ট স্কুল “সোসাইটি অব ওরিয়েপ্ট্যাল আর্টস 
ইত্যাদি নানা কলাশিল্স প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাহার গভীর যোগ 
ছিল। নদিষ্ষের যোগ্যতার দরুন তিনি লগ্ুনের রয়েল 

সোনাইটিয় ফেলো! নির্ধ্যাচিত হুইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
মাসিক পদ্রিকায় ঠাছার অঙ্কিত বহু হুধি প্রকাশিত হইয়াছিল । 

তা' ছাড়! তিনি চিআকলাবিষয়ক একথান! উচ্চাঙ্গের মাসিক 

পত্রিকার সঙ্গে সংক্সি্ধ ছিলেন । এই খ্যাতনাম! চিত্রশিজীর 
পরোপকারতবতিও ছিল প্রবল । নান! জনছ্িতকর প্রতিষ্ঠানের 

সহিত তাহার সক্রিয় সংশ্রব ছিল । 

ভাগীরথী শিল্পাশ্রম 
গত পঞ্চাশের মন্বস্বরের সময় তাগযধী শিল্পাশ্রম নামক 

অমাথ জশ্রমটি কর্ণেল ডি. এন. ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রতিঠিত হয়। 

বর্তমানে এই আশ্রমে ১৬৮টি বালক-বালিক! প্রাথমিক 

শিক্ষার সহিত তাত, রেশমকীট পালন প্রভৃতি নানাবিধ কুটীর- 
শিল্প শিক্ষালাত করিতেছে । ভ্ববিষ্ততে এরপ শিক্ষাপ্রাপ্ত 

বালক-বালিকাগণকে প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ী সমন্বিত জমিজম! 
দিম্না একটি আদর্শ গ্রাম গঠন করা এই জাশ্রমের জন্ততম 
উদ্দেন্ট। 

ভাগীরঞ্থী নদীর তীরে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ স্থানে, 
কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল চুরে বি. এ. রেলওয়ের শিমুরালী 
ষ্েশন হইতে ১ মাইল ব্যবধানে ৩০/ বিষা জমির উপর 
এই জআন্রম গ্রতিঠিত। অন্প্রতি এই আশ্রমের কতৃপক্ষ 
সাক্দ্রদায়িক দাক্গাহাঙ্গামার ফলে পিতৃমাতৃহীন এবং অসহায় 
হইয়া! পড়িয়াছে এক্সপ ২০।২৫টি (৬ হইতে ১৪ বংসয় বয়স্ক) 

ভেষ্ট শ্রীযুক্ত লাবগ্যকণ! বন্গুর সহিত নিয়লিখিত ঠিকানায় 
পত্র ব্যবহার করিতে হইবে । 

ভাগীরবী শিল্পাশ্রম, পোঃ শিনুকালী, নদীয়। | 

পত্ধী শ্রীমতী ইন্দিরা! দেবী সহ প্রমথ চৌধুক্রী 
(ইহার সন্বদ্ধে 'বিবিধ গ্রসঙ্গ' ভ্রষ্টব্য ) 

চিন্রপরিচয 
রামকিনী একটি রাগিদীবিশেষ | মতাস্তরে ইহাকে রাম- 

, ক্বত্সীও বল! হয় । সক্গীতশান্ত্রে ইহার ধ্যান নিয়লিখিতয়প £--- 
হ্মপ্রভা ভাদ্র ভূষণ! চ 

নীলং নিচোলং বপুষা বহত্তী 
কানে সমীপে কমনীয়ক। 
মানোন্তা রামকিরী মতেয়ম ॥. 

অর্থাৎ ক্মেকান্তি হ্যাতিমগ্ডিত ভ্যণধারিদী নীলবসনা 
বালক-বালিফাকে আশ্রমে ভর্তি কিয়া লইতে চাষেন। এ কমমীয়ফণ্ঠ মানোক্সতা রামকিরী কান্তসকাশে বিরাজঘানা। 
ল্বদ্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলে আশ্রমের সুপারি্টে- দামোদর শিশ্রন্কত সঙ্গীতদর্পণম্ 

ররাকর ও প্রাপক ১ নিবারণ হাল, ্রদ্াী গ্রেদ, 5২০1 আপার লারকুলার রোড, কণিকা 



নুদ্ধদেবের জ্রাতকম্ম 
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শ্রীমলীজকূঘল ৭ 
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ধানক্ষেতের পাশ দিয়া পদব্রজে গান্ধীজীর গোপাইরখাগ যাতা 

লাকসাম &্টেশনে সমবেত হিন্দু-মুসলমান জনতার সম্মুখে গান্ধীতী বন ৮1 করিতেছেন 



“লতাহ্ শিবহ্ নুন্ধরষ 
নায়মাত্মা। বলহীনেন লত্যঃ" 

৪৩৬স্ণ ভ্তাঙ্গ 
হুস্স 9 | অগ্রহ্যান্সপ, ১০৫৩ / সস সহ্য 

বিবিধ প্রসঙ্গ 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ 

বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় “বিশিব প্রসঙ্গের অবতারণা 

আমর! লিখিয়াছিলাম, “অতীত ইতিছাদের কথা ছাড়িয! 
বান ও ভবিস্বাতের কথা চিন্তা করাই বিশেষ প্রয়োক্ধন 
হইয়াছে, কেননা! বাংলা, অর্থাং হিন্দু-মুপলমান-প্রষ্ঠান বাঙালীর 
বাপভূমি, যে পথে চলিয়াছে তাহাতে বাংলাদেশ থাকিতে 

পারে কিন্ত বাঙালীর অগ্ডিতব লোপ অপস্তব.'বছে, এবং সে 
ঘটন! নুদুরভবিষ্মতে ঘটিবে এ কথা ভাবিয়া! মনফে আশ্বাস 
দেওয়া! চলে না ।” লিখিবার সময় আমরা থুঝিয়াই লিখিয়া- 
ছিলাঘ যে বাঙালীর মরণ-বাচনেয সন্ধিক্ষণ জাসিতে খুব বেশ 
দেরি নাই, তখে ইহ! সত্য ঘে আমরা কল্পনাও করিতে পারি 
নাই যে উহ! আসম্প্রা্। 

লীগ দলের কার্ধঞম ছিটলার-মুসোপিনীর অক্ষশক্ির অহ্- 
করণে পরিকলিত । মেকি ও সাচ্চার পার্থক্যের জন্ত সকল 

প্রকার বাদসাদ দিয়াও যাহা থাকে তাহাও জতি ভয়ঙ্কর, কেন- 
মা, এ মেকির পিছনে আছে বিদেশর তীকধার বুদ্ধি এবং 
সাত্রান্্যবাদের পঞ্চাশ বৎসরের আয়োঞ্জন। লীগের অভিষান 

প্রতিরোধের হ্ৃত ফি ব্যবস্থা, কি আয়োজন জামাদের আছে 

তাহার বিচার অপ্রিয় হইলেও, করা প্রয়োজন হৃইয়াছে। 
বাংলার কর্ণধারগণ এতদিনে “নিজের দল ভারী কয়া” ও 
চক্কাত্তকান্নী চেলা-চানুগ্ডায় উদ্ররপুর্তে ভগ্ন আর কিছু বাবস্থা 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি ? আমর! বুদ্ধিমান জাতি, কুটতর্ক 
ও মিথ্যা যুক্তির অবতারণায় আমর! সকলেই পঞ্চানন । তাহার 
লক্ষে আছে ছুলফলেক্ধ বন্ধ করা, গ্রাইক, ফরতাল ইত্যাদি দ্বারা 

পিতাষাতা ও কর্মগালকদিগের পৃবন্জন্মের খণ পরিশোধের 

সহত্ব ব্যবস্থা, তাহাতেও যদ্ধি কিছু না হুয় তবে আছে ভাবের 

উচ্চাপ ও অর্বশেষে আত'নাদ। ম্বপক্ষের লোকের দোষক্রটি 

তাহা! সত্যই হউক যা! মিখ্যাই হউক-_-প্রচ'র করিয়া, 

উচু মাথা নত করাইয়া, ও মি্রকে শক্রতে পরিণত কঃ়য়া, 

সহন্বেই আত্মপ্রসাদ লাভ করা যার। এই তসেছিন কত 

সহজে পঙ্িত নেহ্রুর বিরুদ্ধে প্রচ্ছন মিখ্যান্ব অভিযান চলিয়] 

গেল দিত গে অভিধানে লান্-লোকসান হিসাধ ক্ষরিল কে? 
_অবিমাশকালে বিপরীত বুদ্ধি+ এ কথা বাভালীর মাথায় টুফিবে 

কবে? বতর্মানে আমাদের অবস্থা শঙ্কাপূর্ণ দুতরাং আক্ষেপে 
শময় নষ্ট করা ব্বখা। এখনও ঘি আমর! ছবির ভাবে কি 
ফত'ব্য কি উপায়, তাহা! ভাবিতে না পান্সি, তবে সর্বনাশ । 
এতদিন আমর] কঙ্গনার রাজ্যে বিহার করিয়াছি, এখন বাস্তব 
জগতে ফিরিয়া আস! নিতাত্তই প্রয়োজন । 

বাংলার হিন্দু-মুসলমান 
বাংলার সীমানা লইয়া গত জ্যে্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে 

আমর! কিছু আলোচন! করিয়াছি । গণপরিষদ্ধে- অবিষেশম 
আসন্ন । উহা বত'মান প্রাদেশিক সীমায়েখ! মানিয়া লইয়া 
উহ্ারই ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে | এই সীমারেখাগুলি কোন 
জুনিদি্ শ্রীতি অনুসারে অন্কিত হয় মাই, উনবিংশ শন্তাবীর 
ত্রিটিশ শাপগকদের সুবিধাঞ্থসায়ে উবার চটি হইয়াছিল। . 
কংগ্রেসের গঠন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারতের প্রথাহৃসায়ে 
প্রদেশ বিভাগ কর হয় নাই, উহা অনেকটা! অধিবাসীদের 
ভাষ! ও সংস্কৃতির দিকে-লক্ষ্য রাখিয়া করা হুইয়াছে। | 
ভাষা! ও সংস্কতিয় দিক দিয়! দেখিতে গেলে বাংল! এক 

ও অবিভক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয় । কিন্ত বাংল! অবিভক্ত রাখিবায় 
বিরুদ্ধে ছুইটি বৃহৎ বুক্তি দেখ! যাইতেছে এবং কিছু ছিন যাবৎ, 
উচ্ছা প্রকাঞ্জে আলোচিতও হইতেছে । প্রথধটি অন্ধ বর্ষোক়্াদ- 
গত, দ্িতীঙ্টি শাসনতান্ত্রিক | নোয়াখালীর ঘটনায় একটি বিষয় 
অত্যস্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মুসলমানের 

" অতকরা ৯০ জন বর্ষান্তরিত মুসলমান ইহা! স্বীকার করিলেও 

দেখ! যাইতেছে হিশুবিঘেষ তাহাদের অধিকাংশেয় মধ্যে 
প্রবলভাবে সংক্রামিত হুইয়াছে | বাংলার মুসলমান আমলের 
ইতিহাপ রিয়ান্ধুস সালাতিন গ্রন্থে দেখ! যায় ছুই বার এখানে 
ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা হইয়াছিল এ্রধং এই ছুই 
অভিযাদেতই নায়ক ছিলেন ধর্ষাগ্তরিত হিন্দু সম্ভান, এক জন 
রাজ! গণেশের পুজ নুলতান জালালুষ্কীন, অপর বাকি, ব্রাহ্মণ- 
তনয় হৃূর্শিদিকুলি খাঁ । মুসলমান সমাজে গ্াথন যাহার! 
প্রতিপতি লাভ করেগ্াছে তাহাদের মধ্যে হুইটি জিনিষ সব 
চেয়ে বেলী 'লক্ষঈয়-_প্রথম, পদ্ববর্ষের প্রতি তাছার গভীর 
বিদ্বেষ দ্বিতীয়, ভিন্ন ধর্মের অপন্তা নান্বীকে গছ আনয়ন 
করায় আগ্রহ । বুসলযামের়! এদেশে আদিবায় পপর হইতেই 
হিন্দুর দেবহঙ্িয় ও. বিগ্ছেন্র উপর আক্রমণ আরস ছ্য। 



১১৮" 
চিপস বল 

ইংরেজের প্ররোচনায় সান্রঙার়িক বিদ্বেষ পনধণার জাগিলে 
পয়ে এত দিন শ্রদেশে মন্দির ভাগ্াই চলিতেছিল, গত ছুই 

মাসে উহ্বার প্রথম ব্যতিক্রম দেখা! গিয়াছে ছুই সম্প্রদায়েরই 

পরস্পরের ধর্মস্থানের উপর আঘাতে । প্রন্েদ এই যে, পরি- 
বারে কোন তরুণ কোন নারীকে বলপূর্বক হরণ কিয়! ঘরে 
জামিয়া তুলিবে, বাঙালী হিন্দু ইহ! কল্পনা করিতেও পারে না 
কিন্ত মুসলমান সমাজে ইহ] স্বাভাবিক ঘটনা গাড়াইতেছে। 

নোয়াখালির উপন্রত অঞ্চলের সমস্ত হিন্ছু অধিবাসীকে 

মুসলমান বর্ষে দীক্ষিত করার চেষ্টা হইয়াছে এবং বছ ““বিশি্” 

সুললমানও হিন্দু নারী অপহরণে সহায়তা করিয়াছে । মর- 
হত্যা, লুঠন, গৃহ্দাহ প্রতৃতি অপেক্ষা! এই ছুই ঘটনাকেই আমর! 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলির মনে করি। পূর্ববরণিত ইতিহাস মনে 
রাখিলে ইহার তাৎপর্শ হবদয়ঞ্জম করাও কঠিন হইবে না। 
বাংলার হিন্ুই শুধু মুসলমানকে তাই বলিয়া যনে করিবে, 
তাহার সহিত রঞ্জের সম্পর্ক খুজিয়া লইয়া তাহাকে আপন 

ভাবিতে চাহিবে, আর মুসলমান শুধু খিন্দুকে ধর্মাস্তরিত কনিয়া 
স্বধর্ষমবিস্তায়ের সুযোগ ধু'ঞ্দিবে-_-এই মনোত্বত্তি বজায় থাকিতে 

ছুই সন্প্রদায়ে মিলনের আশ! সুদুরপরাহৃত। নোয়াখালির 

আঘাতেই বোধ হয় হিন্দ বাংলার ইতিহাসে প্রথম বার ভাব- 
রাজ্য হইতে বাত্তভবতার কঠিন ভূমিতে নামিয়া জাসিয়াছে। 
এই প্রথম সনাতন ত্রান্ধশ সমাজ ধর্মান্তরিত হিন্দুকে বিন! 

প্রায়শ্চিন্তে ব্ববর্ষে কিরিবার অন্থমতি দিলেন এবং বাংলার হিন্দু 

সমাজ জপহ্ঘতা নাতীকে নিজ নিজ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত 

করিবার পথ খুলিয় দিল। বর্মান্তরকরণ ও নারীহরণ দ্বারা 
মুসলমানের সংখ্যাবদ্ধির চেষ্টার পথে এত দিনে কাটা পড়িল । 

বাংলার জনবসতিতে নূতন সমস্যা 
বাংলার হিচ্ছু মুসলমান পরম্পরের প্রতি এত বিদ্বেষ বুকে 

লইয়া! বত'মানে একসঙ্গে বাস করিতে পারিবে কি না তাহ 

বিশেষভাবে বিবেচনার বসন্ত । ভাষা ও সংস্কৃতিতে সব বাষঙ্ডালী 
এক ইহ! ঠিক, কিন্ত ধর্মের নামে যে বিচ্ছেদ ও বিবাদ আজ ' 

: আক্রমণ কিছুদিন যাবৎ বেশ পরিকম্সিত ভাবেই আরতত হইয়া. দ্বাধানলের ভায় ছলিয়! উঠিয়াছে তাহাকে কি অস্বীকার করা 
চলিবে? বিশ্বের রুপলমান সমাজে একটা লক্ষীয় বিষয় 

এই যে জাঙ্ও যেন হারা সক্কীর্ণ গণ্ভীর মধ্যেই আবদ্ধ 
থাকিতে ইচ্ছুক । বিংশ শতাব্বীতেও আমর! তুরস্ক, আরব, 
মিশর প্রভৃতি র্বাগ্রকে বিশ্বপভায় পাঁচ জনের হইয়া বা দশ 

জনের স্বার্থ লইয়া কথ! বলিতে দেখি না । এদেশের তো কথাই 
নাই'। উনবিংশ শতাব্ধীতে বাঙালী মুসলমানেরা ইংরেজী 

“বিদ্যালয় বর্জন করিলেন, ফল বিষময় হুইল ঠাহাদেরই পক্ষে । 

পরই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও আজ মৌলবী কজগুল হুক্ 

অধ্যাপক ভুবেরি প্রতৃতিকে দেখি স্বতন্ত্র মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় 

গড়িধার চেষ্টার ব্যাপূত । দশ জনের সহিত একই বিদ্যালয়ে 
ও কলেজে পড়িয়া! বুসলমান ছাত্রের! যে সময় অন্গের সমকক্ষত। 

অর্থন. করিতেছে, ঠিক সেই সময় শ্বতন্র ছুল। কলেজ ও বিশ্ব- 

গ্রবার্পী 
(টির এ এস আস জিপি চি ছি শি শি পির পটশ্এর ও নত নস ৬ তপন 

অবস্থাও তাহাই। 

১৩৫৩ 

বিদ্যালয়ের কৃপের মধ্যে তাঙাদিগকে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ 
বাংলার মুসলমান সমাজকে আরও এক শতাবীর পিছনে 
রাখিয়া দেওয়! | 

বাংলার সুসলমান সমাজে যে চাফল্য দেখ! দিয়াছে অনেক 

সময় তাহাক্েই নবন্ধাগরণ বলিয়] ভূল কর! হয়। বন্তত, ইহা 
নবজাগরণ নছে । ম্যাকভোনান্জী বা্টোয়ারার কল্যাণে মুসলিম 

লীগের হাতে দেশের শাসনযন্ত্র আলিয়! গিয়াছে, ফলে সমগ্র 
বাংলার রাঘন্ব আজ লীগের করায়ত । এই রাজত্ব এবং সমগ্র. 

শাপনযন্ত্র লীগের হাতে আসিবার পর তাহাদের সহ্ত্র . সহ 
অন্চয়ের পক্ষে চাকুরী ও নানাবিধ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তির 

সুযোগ ঘট্টয়াছে । চাকুরীর মধ্যে শতকরা বোব হয় ৮০টি 

লাময়িক ? কণ্টেল ও রেশন প্রভৃতির পরিসমাপ্তি ঘটিলেই এই 
সমস্ত লোক বেকার ক্ইবে। লাইসেশ্গপ্রাপ্ত ব্যবসাধারদের 

ইফাদবারা কতকগুলি লোক অর্ধবান 
হইয়াছে কিন্তু মুপলমান-পরিচালিত শিল্প ব! ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের 
লংখ্যা ইহার ধার! বেশী বাড়ে নাই। কণ্টোল ও রেশম 

উঠিয়া গেলেই ইফারও অবসান ঘটিবে। শাসনযন্ত্র লীগের 

করায়ত হওয়ার কল হইয়াছে এই যে নিছের দেশের সরকারী 
চাকুত্রী ও ব্যবসায় ক্ষেতে বাঙালী হিম্পুর প্রবেশ-পথ প্রার রুদ্ধ 
হৃইয়। অসিয়াছে। হিস্মুর ভাগে বড় বড় ব্যবসায়ের যে সামান্ 
কয়েকটি লাইসেন্স জোটে তাহাও বাঙালী হিন্দু পায় না, পায় 
আবাঙালী ভিন্ন প্রদেশবাসী । সরকারী চাকুরীতে সাক্প্রদাস্িক 

কারণে অযোগ্য লোক নিয়োগ ও যোগ্যতর লোককে অতিক্রম 

করার কলে সমগ্র শাসনযস্ত্রের দক্ষতা তো! কমিয়াছেই, লীগ- 

কর্তৃক নিযুক্ত ও লীগের প্রতি অন্রজ্ঞ কর্মচারিদের দ্বার উচছা 

অধিক্কত হওয়ায় শাসনযন্ত্র বতর্মানে জাতি-বর্ষ-নিবিশেষে 
সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণের সেবক না হইয়া শুধু এক সম্প্র- 
ঘায়ের ত্ব।খবাহী ও অপর সম্প্রদায়ের পীড়নের কারণ হ্ইর়! 

উঠিয়াছে। 

বাঙালীর ভাষা, শিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসায়ের উপর 

ছিল। এবার এই আক্রমণ সর্ধগ্রাসী রূপ ধারণ করিয়াছে। লীগ 
মুখপত্রগুলি বাঙালী হিন্দুকে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া! বিহার, 
মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া, যাওয়ার জন্ড প্রকান্ছে উপদেশ 

দিতে আরত কমিয়াছেন । তাহারা বলিতে আরম করিয়াছেন 
যে ভারতবর্ষের হিন্মুপ্রধান প্রদেশের মৃসলমান অবিবাসীদের 

বাংলায় আনিয়! বসানো হইবে, কাজেই বাভালী হিন্ছুর স্থান 
বাংলায় হইবে ন!। “আজাদ পত্রিকার এই প্রকাণ্ড প্রচান্গে 

ধাহাদের চোখ খোলে নাই, ইহার পর কিসে ও কবে 

ভাছাছের চৈতগ্ হইবে তাহা আমর] ' জানি মা। বিবারের 
ঘটনার পর বাংলা-সরকার ক্ষিবিভাগের ভাইরেউর মিঃ এম. 
এম. খাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু বিহার-সরকার 
আপতি করায় াহাকে চলিয়া! আসিতে হইয়াছে । সংবাদপন্ধে 
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প্রকাশ, মিঃ খায় সেখানে যাওয়ার অঞ্জতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 

বিহান্ী মুপলমানদের বুঝাইর়া পশ্চিম বাংলায় আসিয়া বসবাস 
করিতে রাজী করান। এই চেষ্টার যে বিবরণ দৈনিক 
“ভারতে? প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উদ্ভেখযোগ্য বলিয়া 
এ স্থলে উদ্ভত হইল £ 

বিবারের দাঙ্গা এবং লক্ষ লক্ষ লোকের হুর্গতিকে লীগ- 
মেতার! রাজনৈতিক সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতে 

চাছিতেছেন । উঁহারা এখন প্রমাণ করিতে লাগিয়া 
গিয়াছেন যে, হিশ্বুদের মধ্যে মুসলমানের! বাস করিতে 
পারে না এখং হিন্থুরাও পারে না যেখানে মুসলমান বেশ 

সেখানে মুসপমানদের সহিত বাস করিতে । 

লীগনেতাা ধরিয়া লইয়াছেন, হিন্ছু ও মুসলমান আর 
কখনও একসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে পারিবে 
শা। তাই তাহারা মুসলমানদের একজে এক জায়গায় 
রাখিবার কথা চিন্তা করিতেছেন । 

নির্ভরযোগ্যন্থত্রে জানিতে পার! গিয়াছে যে, লীগের 

বড় বড় নেস্তারা তিনটি প্ল্যান লইয়া! আলোচনা! করিয়া- 
ছেন। প্রথম প্র্যান অনুসারে মুসলিম আশ্রয়প্রাঙ্থাদের 

বাংলায় আসিয়া খপবাস করিতে বলা হইবে । প্রকাশ, 

বাংলার প্রধান মন্ত্রী স্থী্ঘ সাছেব এই আশ্বাস দিয়াছেন 
যে, বর্ধমানের পানাগড়ে আমেরিকান সৈল্তদের জন্ত যে 
মিলিটারী শহর তৈথি হ্ইয়াছিল কেন্্রীয় গবর্শেন্টের 
নিকট হইতে আশ্রয়পাথাঁদের সেখানে স্থান দেওয়ার 

অহৃমতি পাওয়া যাইবে । সেখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের 
স্থান হইতে পারে । এ লোকদের জঞ্জ কিছু পতিত জমি 
চাষের যোগ্য কণার সম্তাবনাও আছে । বিহারের কোন 

কোন লীগনেত! মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গে একবার 
স্থান পাইলে জমি দখল করিতে তাহাদের বেশী বেগ 

পাইতে হইবে না। 

লীগের দ্বিতীয় প্লান হইতেছে, জআশ্রযবপ্রার্থাদের পুণিয়ায় 
 হ্বান করিয়া দেওয়া । পুর্ণিন্াস্ মুসলমানেরা অজ্ঞান 

এলাকার তুলনায় কিছু বেশী আছেন। উহ! মুসলমান- 
প্রধান উত্তর বঙ্গের সংলগ্নও বটে। 

তৃতীয় প্লানটি হইল মুসলমাদের কয়েকটি গ্রামে একর 
করা । হিন্দুপ্প্রধান বিহারে উহ্! কয়েকটি দ্বীপের মতন 
হইবে। 

পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের বহস্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাপ্ডরু। 

পশ্চিমবঙ্গেই শুধু তাহারা সংখ্যালঘু । উপরোক্ত উপায়ে 

গবন্থেন্টের সহায়তায় পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমান 
বসাইয়া এগুলিকেও মুসলমান সংখ্যাগুর জেলায় পরিণত 

করিতে পারিলে সমগ্র বাংলায় বাঙালী হিন্দুর খ্বান কোথাও 
থাকিবে না । বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা-ছইটিকে এই ভাবে 
সথসলমান অংখ্যাগুরুতে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ ছইজেও 

বিবিধ প্রসঙ্গ--বাংলার সীমান। ১১৯ 

হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও বীরতৃমের চেহার! বদলাইয়! ফেলা 
থুব কঠিন কাজ হইবে না। গবন্থেটে হাতে থাকিলে বাধা 
দবিবারও কেহ থাকিবে না। 

বাংলার শীমান। 
বাঙ্ডালী হিশ্মুর উপর এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ রোধ করিবার 

উপায়কি? নোয়াখালীর ব্যাপারে বাংলার লীগ গবন্থেন্টের 

উদ্দেত্ত ও পক্ষপাতিত্ব যে-ভাবে পরিষ্কার হইয়া! গিয়াছে, 

শাসনযগ্ত্রের চুড়ান্ত অপব্যবহারকেও লীগ সর্ধাধিনায়কের! 
যেভাধে প্রত)ক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, 

তাহাতে বাণ্ডালী হিন্দু এখনও সাবধান ন1 হইলে পু বঙ্গের 
হিন্দু ত বাচিবেই না, সমগ্র বাংলার হিন্দু সমা্কেও এ সঙ্গে 
গলায় পাথর বাবিয়া বঙ্গোপসাগরে ডুবিতে হইবে । সমগ্র 
বাংলার হিন্দু সাজ কি উপায়ে রক্ষা পায় তাহাই আজ 
সাগরে বিবেচা । আমাদের মনে হয় ধঙ্গবিভাগের প্রস্তাব 
ও উপায়ের বিষয় খির ভাবে খিচার কর! প্রয়োজন হুইয়াছে। 

বঙ্গ বিভাগের স্বপক্ষে. সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রবান যুক্তি এই যে 

হিন্দুর রাজথে যে ভাবে হিন্দু দলনকার্য চলিতেছে অবিলম্বে 

তাহ! বন্ধ করিবার বাবস্থা! হওয়া দরকার । বাংলার রাজদ্বের 
শতকরা তিন-চহুর্থাংশ অথবা! তারও বেশী হিনুরা দিয়া 
থাকে । যথাযথভাবে বঙ্গধিভাগ হইয়! গেলে এই রাজন্বের 
উপর লীগের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে ন1। 

দ্বিতীয় মুক্তি বাঙালী হিশুর ভাষা! ও শিক্ষা! ক্ষেত্রে প্রতি- 
ক্রিয়াশীলতার ও অনাবশ্তক .বৈদ্েশিকতাঁর যে ছাপ লীগ 
শাসনের ফলে বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার কলে দুশিক্ষা 
দ[ন অল্ডব হইয়! উঠিঘ়াছে। ইহার পরিণাম এখনই অনুভূত 

হইতেছে, অধিকাংশ বাঙালী ত€৫ণ কুশিক্ষার কলে চপল ও 
তরলমতি হুইয় উঠিয়াছে এবং কোন স্থায়ী সংকার্ধ তাহাদের 

দ্বার! করানো কঠিন হইতেছে । 
তৃতীয় যুক্তি বঙ্গবিচ্ছেদের ফলে পশ্চিমের খাভালী হিচ্ছু 

শক্তিশালী হুইয়া উঠিবে ও পূর্ববগ্রের হিন্দুদের সক্ষিয়জ্ঞাবে 
সাছাধ্য করিতে পারিবে । পুর্বঙ্গের হিন্দুর উপর অত্যাচার 

হইলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আজ দর্শকের গুমিকা অভিনয় করা 
ছাড়া আর কোন পথ খু'জিয়া পায় না। কলিকাতার দাঙ্গার 
পর লীগ গবর্থেনট আসাম ও উড়িস্তাবাপীদের নিরাপভা সম্বদ্ধে 

অনেক বেক সচেতন হুইয়াছে। বিহারের ঘটনার পর বিহ্বা্ী- 
দের উপর অত্যাচার নিবারণেও হয়ত তৎপর হইবে কিন্তু 
পূর্ববঙ্গের হিপ দলনে বাব! পাওয়ার ভয় তাহার মাই। | 
আপাততঃ এই তিনটি যুক্তিই আমর বঙ্গবিভাগের পক্ষে 

যথেষ্ঠ বলিয়া মনে করি । এখনই ইহাতে অগ্রসর না হইলে 

বাঙালী হিশ্বুর নিজস্ব আবাসভূমি (17)1710181)0) পর্যস্ত বজায় 

থাকা কঠিন হইবে । এ ক্ষেত্রে শুধু এই কথ! বিবেচ্য যে ইহ? 

দ্বারা পাকিস্থান মানিয়! লওয়! হইল কি ন1। পাকিস্থানের অর্থ 

ববতন্ত্র ও পৃথক সার্ধতোম রা ভারতবর্ষের কেন্ত্রীর গবর্ছেন্টের 
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সহিত যাহার কোন সম্পর্ক থাফিবে না। বাংলার লীষানা 
নৃতন করিয়া গ্জাকিয়া বাংলাকে দ্বিখঙিত করিয়া হই প্রদেশে 
পরিণত কমলে ভারতবর্ষে প্রদেশের সংখ্যা একাদশটর স্থলে 

্বাদশটি হইবে, তার বেণী কিছু হইবে না। 

অন্তর্বতাঁ গবন্মেণ্টে মুদলিম লীগের প্রবেশ 
মন্ত্রীমিশন তাহাদের ১৬ই মে তারিখে ঘোষণাপত্রে 

মুসলিম লীগের পাকিহ্বান দাবিকে অযৌক্তিক ও অবাস্তব 

ঘলিরা প্রত্যাখ্যান করেন । ইহার পর সকলের আগে দৃসলিম 
লীগই এ ঘোষণ? গ্রহণ করেন। মিঃ জিপ্লা ১৬ই জুনের ঘোষণা- 

পত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাই মানিয়া লইয়! 
লীগের হাতে অস্তবতী সরকার গঠনের ভার ছাড়িয়। ন। দেওয়ায় 

লীগনায়ক কুদ্ধ হুইয়। বোন্বাইয়ে লীগ কাউন্সিলের সভা 
ডাকিয়া মিশনের ১৬ই মে ও ১৬ই জুন ছই তারিখের হুইটি 
প্রন্তাবই পনিত্যাগ করেন। ইহার পন্ব কংগ্রেসেত্র হাতে 

অগ্তর্বতাঁ গবন্মেন্ট গঠনের পূর্ণ দায়ি অর্পিত হুইলে মিঃ জিপ্না 
উদ্ধিন্ন হইয়া] উঠেন এবং লীগ কফাউন্দিলের সিদ্ধান্ত পর্িবত'ন 

না করিয়াই অগ্জ্বতাঁ সরকারে লীগের পাচ জন প্রতিনিধি 

প্রেরণ করেন । লীগ-বিরোধী কোন মুসলমানকে অন্তরব্তা 
সরকারে সহ কর হইবে ন। বলিয়া মিঃ জিরা! যে ছিদ ধরিয়া" 

ছিলেন, তাঙাও টি কিল না, মিঃ আসক আলি রয়! গেলেন । 

মিঃ আম্দেদকরেন সাহায্যে বিলাতের চাচ্চিল দল ছিশ্বু সমাজে 
ভাঙন ধরাইবার বে ব্যর্থ চেষ্। করিয়াছিলেন, ভযোগেক্জনাথ 

মগ্লকে লীগ প্র তনিষি হিসাবে অজ্তধর্তা সরকারে প্রেরণ 

করিয়া মিঃ জ্িঠাও আবার একবার সেই একই খেল! 
দেখাইয়াছেন। দৈনিক “ভারতে? লীগের অন্তর্বতাঁ সরকারে 
যোগদান সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! বিশেষ 

ভাবে উল্লেখযোগ্য | উহার সারাংশ এইরূপ £ 
মন্ত্রীমশন ১৬ই জুন তারিখে যে প্রস্তাব করেন তাহাতে 

মুসলিম জীগেন হন্যে ক্ষমত। অর্পন কন্সিতে অস্বীকার কর হয় । 

তাহার পরই জারম্ত হয় একট! কুংপিত চক্রান্ত । যখন 
তছারকী সরকার গঠনের কথ! হয় তখন কায়েমী হ্বার্ধে স্বার্থ 

বান ব্যজ্বির্গ আনন্দে উকুন হইয়া উঠে কিন্ত তার পরই 
যখন জন্তর্বতাঁ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয় তখন 
কলিকাতায় মহাহ্ত্যালীল! গংঘটিত হয়। মুসলীম লীগের 
সম্মতি ও সহযোগিতা ব্যতীত যাহাতে কংখ্েস রাজকার্য গ্রহণ 

মাকরে তাহার জন্ত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার 

উদ্দেন্টেই এ হত্যাকাণ্ড সংধঠিত' হয় । কিন্তু অকুতোভয় 

পর্ডিত জবাহ্রলাল নেহরু ততপ্রতি দৃকপাত ন! করিয়া! মঙ্তি- 
মগ্ুল গঠন করেন । 

অবস্থাদৃষ্টে প্রগতিবির়োধী দল তাহাদের কার্ধপদ্ধতি পত্ি- 

খতনের প্রয়োজন বোধ কয়েন। ফলে ম্থুসলিষ লীগকে 
অন্বর্যতাঁ সয়কারের অন্তভূক্তি করিবার জন্য যবনিকার অন্ত 
স্লালে একটা অপচে&! চলিতে থাকিল । শোনা যায়, শ্রমিক 

গবন্েন্ট বলিয়াছিলেন যে, মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের 
অন্ততূক্তি করা হইবে কি না! হইবে তাহা একমাত্র নেহরু” 
গবন্মেণ্টেরই বিবখেচা। বড়লা্ট পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা 
করেন যে, তিনি যদি লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত কথা! পাড়েন 

তাহ] হইলে পগ্ডির্জীর কোন জাপতি জাছে কিনা । পণ্ডিত 
নেছ্রে নাকি উত্তর দেন ধে, মুসলিম লীগ হদি অন্তরধ্তা 

সরকারকে য্রিম গুল ছিসাবে গণা করিয়া লয় এবং ভবিষৎ 

রাষ্ব্যবস্থা সম্প্িত প্রন্তাবনমূহ মানিয়া লয় তাহা হইলে 
তাঞ্থার কোন আপি নাই। 

কিছুকাল পর পণ্ডিত নেহরুকে জানান হয় যে মুসলিম 
জীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ ধিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে । সরল- 

প্রঃতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বনিযু! লন যে, লীগ পূর্ব- 

কধিত সত” মানিয়া লইয়াছে । তার পর যখন দণ্ঘর বন্টনের, 
কথা ওঠে তখন পঞ্জিত নেহক্ বিশিত হহম্বা পড়ে । তিথি 

পররাহ্ী বিভাগ, দেশরক্ষ! বিভাগ, স্বরাহ্র বিভাগ এবং রেলওয়ে 

বিভাগের দণুডর লীগের ছুন্তে অর্পণ করিতে অধীর করেন 

এবং বতমানে লীগ সধস্গণ যে কয়টি বিভাগ পরিচালন! 

কণ্পিতেছেন সেই কর বিভাগ তাহাদের হন্ডে অর্পণ করিতে 
সম্মত হন । শুন! যায় ঘে, খরাস্্র বিভাগ লইয়া! খুব একট! 
টানা-হ্যাচড়! হইয়। গিয়াছে । এ বিভাগটি মুসলীয লীগের হস্তে 
অর্পণ করিবার প্রস্তাব ফেছ কেহ সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে 
সরাসত্রি আক্রমণ বলিয়া! গণ্য করণে । ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ 

বিষয়ে অনমনীর ভাব অবলম্বন করেন এবং বড়লাটকে বলেন 

তিনি যেন বিটিশ মগ্ত্রিষগুপকে জানাইয়! দেন যে, যদি তাহার 
প্রস্তাব সমধিত না হয় তাহা] হইলে অগ্রিমগুল পদত্যাগ 
কফরিবেন। . প্রথম প্রথম বড়লা্ট নাকি বলেন যে, তিনি 
তাহাই করিবেন | কিন্তু তাহ! করিতে গেলে অবস্থাটা সঙ্গীন 
হইয়া পড়িত। তাহা! করিলে হয় মন্ত্রিমগুলীকে পদত্যাগ করিতে 
হইত নতুব। বন্লাটকে লাটপিরি ছাড়িরা যাইতে হইত । শেষ 

পর্যন্ত বড়লা্ট আর অত দূর অগ্রসর হইলেন ন!। 
কিন্ত মিঃ লিয়াকং আলি থান যখন সাংবাদিকদের নিকট 

বলিলেন যে, অন্তর্বতাঁ গবন্মেন্ট বন়লা্টের শাসন-পরিষদ ছাড়া 
আর কিছুই নহে এবং বড়লাট এই সরকারের প্রধান তখন 
পণ্ডিত নেহ্রুর চক্ষু খুলিয়! গেল । নেহরু গবন্থেন্ট ইহার একট! 

মীমাংসা! করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন । পালিয়ামেপ্টের 
গত অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার সময় রাজ! ঘোষণা! করেন 

যে, নবগঠিত ভারত-সরকায় অন্তর্বতাঁ সরকাররূপে এবং মন্ত্রি- 
মগুলকাপে গণ্য হইবে | এই ঘোষণার পর এ সম্পর্কে বিতগার 

অবসান ঘটিল। রাষ্ট্রতত্ববিদুগণ এক বাক্যে এ কথ! বলিতেছেন 
যে, পঙ্িত নেহরু এখানে অপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । 

গণপরিষদ পণ্ড করার চক্রান্ত 
কতঃপর দ্বারত লিখিতেছেন £ .. 

১৬ই আ্বাগ$ এবং তৎপরধতাঁকালেন্. কলিকাতায় যে 
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ইহার খাট বরা নহি নানান রস্টনটনরাসে নটি নইার বিরাজ 

ছরিপাক ঘটয়! গিয়াছে গে সমস্ত ঘটনার পর পঞ্িত জধাহব- 
লাল দেখিতে পান যে, কলিফাতাবাসীদ্দিগকে তিনি কোন 
লাহায্যই করিতে সমর্থ নছেন-_-এ বিষয়ে ভাছার হাত পা 

বাবা । পঞ্ডিতজী এক জন উচ্ছবাসপ্রবণ লোক; সুতরাং উক্ত 
অবস্থায় পড়িস়! তিনি অস্থির হইয়া উঠেন । এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিবার অধিকার পাইবার জন তিনি ব্রিটিশ সরকারের সহিত 

আলোচনা আরন্ত করেন। এই আলোচনার শেষ না! হইতেই 

নোয়াখালির ঘটনা! সমগ্র পৃথিবীকে সচকিত করিয়া! তূলিল। 
অল্সকাল মধ্যেই উপদ্রব প্রসারপাভ করিল- কলিকাতা মহ- 

নগরীতে ছিতীয় দফা উপদ্রব আরম্ভ হইল । ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী জানাইলেন যে, যথোচিত ক্ষমতা পাইলেই জথবা। দেশে 
আইপ ও শৃঙ্খল! রক্ষার্থ বডলাটের যে বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে 

সেই দায়িত্ব পালনে বড়লাটকে সম্মত করাইতে পারিলেই 
তিনি কলিকাতার আসিতে প্রস্তত | পঞ্চিজীর এই দৃঢ়তার 

ফলে শেধ পর্যগু নাকি এই মর্ষে একটা আপোষয়ফা হয় যে, 

মন্ত্রিমগুলের পরামর্শ অগ্থুসাপেই বড়লাট তাহা খিশেষ ক্ষমতা 
প্রয়োগ করিবেন । ইচ্ছাতে বড়লাটের ক্ষমতা কিঞ্ং খব” হইল 

বটে, কিন্তু মন্ত্রিমগ্ুলের হাতেও কিছুটা ক্ষমতা আদিল। এই 
ক্ষমত। লাভের পর পণ্ডিত শেছুক্চ কলিকাতায় আসিলেন । 

জনপাধারণের দৃষ্টির অগোচরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ 
কি ভাবে চলে তাঞার একট! উদাহরণ ৫েওয়া যাইতেছে । দেশ- 
রক্ষা] বিভাগের মন্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া খলেন যে, উপদ্রব 
নিবারণের জঙ্গ পৈন্যদিগকে কি ভাবে নিয়োগ কর] হইতেছে 

তাহা! দেখিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আপিয়াছেন। একটা 

কথ! উঠিয়াছিল যে, বাংলা-সনকারই যখন সৈল্ত নিয়োগ কাধ 
পরিচালন! কথ্ধিতেছেন তখন দেশরক্ষা-সচিবের এ বিষয়ে কিছু 

করিবার অধিকার নাই কিন্তু দেশরক্ষা-সচিবের উক্ত মন্তব্য 
হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কলিকাতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত কেজ্রীয় সরকারের নীরব হুত্ত কি প্রকারে 

কার্ধ করিতেছিল। 

পঞ্ডিত নেহরু কলিকাতা হুইতে বিমানযোগে পাটনার 
গমন করেন । সেখানে তিনি বলেন যে, যদি উচ্ছল বন্ধ না 
হয় তাহা হইলে সামরিক বিভাগ আকাশ হইতে বৌম।| বর্ষণ 
পর্যন্ত করিতে পারে। জন্ত্রতি ভারতসচিব কমন্স সভায় 
বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকার যদি এক্সপ ব্যবস্থা অবলম্বন 

করেন তবে তিনি বাধা দিবেন না। এই উদ্ভির তাংপর্য এই 

ঘে, আপংকালীন অবস্থায় ভারত সরকারের যে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে । 

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে আগষ্ট মাসে কলিকাতায় 
যখন হাঙ্গাম। সুরু হয় তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কো!ন 

ক্ষমত| নেহরু গবন্মেণের ছিল না। এবিষয়ে বড়লাটকে 

অবছ্ছিত কনিবার ক্ষষত! নেহ্রু গবর্দেন্ট গত অক্টোবর মালের 
শেষ ভাগে লান্ত করেন এবং সেই ক্ষমতা! বিথিমত প্রয়োগ 

করেন। বিহারে নাকি সামরিক আইন জারী করিবার প্রদ্ভাব 
হইয়াছিল, কিন্তু পঙ্ডিত নেহরু উচ্ছাতে দৃঢ় অসম্মতি জানাইবার 
ফলেই এ আইন জারী হয় নাই। 

কংখ্রেস-বিরোধীর। এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, গঞ্- 

উপন্রবের দ্বারা ভারতের প্রগতি বন্ধ কর! যাইবে ন। এবং 
সেক্বন্যই নাকি তাহারা রব তৃলিয়াছে ঘে, একটা বড় সম্প্র- 
দ্ায়কে বাদ দিয়া যেন গণ-পরিষদের অধিবেশন ন] করা হয়। 

এই রবের মুখ বন্ধ করিবার জন্য মেহরু গবরন্থেন্ট ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন । ব্রিটিশ গবন্মেনটও যে মন্্রীমিশনের 

প্রস্তাব অনুযায়ী কাক চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর তাহার 
পরিচয় পাওয়! গিয়াছে পালিয়ামেন্টের উদ্বোধন দিবসে রাজার 
অতিভাষণে। অবহিত পর্ধবেক্ষকগণ দুচতার সহিত এই কথাই 

বলিতেছেন যে, রাজার পর পর ছুইটি অতিভাষণের মধ্যেই 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতের প্রশ্ন ত্রিশ সরকারের নিকট 

জাজ একট! বড় প্রশ্ন হইয়া দাড়াইরাছে। তাকারা বলেন যে, 

অতঃপর ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্মেন্টের অকপটত]1 সম্বন্ধে আর 
কোন গ্রন্থ কর চলে ন। 

এক্ষণে গণপরিষদ্ধের আসন্ন অধিবেশনের পথ উন্মুক্ত । 

আত্মকলছের দোহাই দিয়! ভেদনীতির সেই পুরাতন খেল! শেষ 

হইয়াছে । প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমল সভায় সাফ বলিয়া 
দিয়াছেন যে, সকল গবন্মেন্টের আমলেই ভারতে এরপ 

হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। এ কথার অর্থ এইযে, এ সমস্ত হাঙ্গামার 
ফলে প্রস্তাবিত পথ পরিহার করা হইবে ন1। 

কিন্ত তৎপন্বেও হুর্মতিদিগের চেষ্টার ক্রটি নাই। প্রশ্ন 

তোল! হইয়াছে যে, গণপরিষদ আহ্বান করিবে কে এবং কে-ই 
ব! উহার উদ্বোধন করিবে । রাজনীতিক মহল বলেন যে, 

রাষীব্যবা-প্রণয়নকারী পরিষদের নিবৃ্ঢ় ক্ষমত] যখন শ্রমিক 
গবন্মেন্টি কত়ৃকি স্বীকুত হইয়াছে তখন জার এ বিষয়ে ব্রিটিশ 
ভাইসরয়ের কোন ছাতই নাই! 

প্রগতিবিরোধীদের খেলার আর একটা দ্বিক আছে। 
বিলাতের সানডে চাইমস্-এর নয়াদিজীস্থ গ্রতিনিছি মেই 
দিকট। প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগ নাকি 
গণপরিষদে যোগ দিবার মৃল্য-্বরূপ সকল প্রদেশে সম্মিলিত 
অগ্রিমগল গঠনের দাবি করিতেছেন । তাহারা নাকি তলে 
তলে এই তয় দেখাইয়াছেন যে, অভ্থায় সান্প্রধায়িক হাঙ্গামার 

প্রসার লাভ করিবে । কংগ্রেসের সোজা! উদ্ভর নাকি এই যে, 

যদি সকল প্রদেশে সম্মিলিত মন্্রিমগুল গঠনের অভিলাষ 
বুসলিম লীগের থাকে তাহ! হইলে আনুষ্ঠানিকভাবে সে প্রার্থন! 
কংখ্রেসকে জানাইতে হইবে । 

লীগের আর একটি দাবি হইতেছে এই ধে, তাহাদিগকে 
গণপরিষদের “খ" খণ্ড গঠন করিতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে 
হইবে । অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের ভিভিস্বাপন করিতে 

দিতে ছুইবে। রাজনৈতিক মহল এই চালের হো ছুবর্ধ 
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পাঠানদের সমর্থনলাতের জন্ত লীগের চেষ্টার আভাস দেখি- 
তেছে। এ সম্পর্কে ফেছ কেহ ছঃখ করিয়া বলিতেছেন যে 
ব্রিটিশ ভাইপরয় সঙ্গত কার্য করিতেছেন না। 

এই পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ হাই- 
কমিশনার রূপে মিঃ টেরেন্স দোনের আগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বলিক়্! গণ্য করা যাইতেছে । ভারত জম্পর্কে তাহার কার্ধের 
খ্বরূপ কি হইবে, এখন হইতে শ্রমিক গবর্মেন্টের নিকট 
ভারতীয় ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকিবেন, না বড়লাট দাক্ষী 
থাকিবেন এই প্রশ্ব উঠিয়াছে। মিঃ €সান বলিয়াছেন যে, 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্বেই এক জন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার 
নিয়োগ একটা বিরাট পরিবতনের লক্ষণ। সাধারণের 
বিশ্বাস এই যে ভারতবর্ষের জন্ত একটা সর্বসন্মত রাধ্রব্যবস্থ। 
প্রণয়নে বিভিন্ন মতাবলশ্বীদের যধো আপোয-আলোচনার 

জঙ্জই তিনি এদেশে আপিয়াছেন । 

পণ্ডিত নেহরু নাকি ১ই ডিসেখর তারিখে গণপরিষদের 

অধিবেশন আরস্খ করিবার জগ বদ্ধপ/রকর। সুতরাং 
পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, এ তারিখে শিশ্চয়ই গণ- 
পরিষদের অধিবেশন আর্ত হইবে এবং ভারতের ইতিসাসে 

একটী যুগপরিধত'ন ছুইবে | 

ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক বিবতনের মর্ম বুঝিতে 
হইলে ছুইটি কথ! "মরণ রাখিতে হইবে । এ্রাথম কথা এই ঘে, 
নেহরু গবন্থেন্ট গঠন করিয়া! ব্রিটিশ মস্ত্িমগল ক্ষমত! হত্ডাজর 

সম্পর্কে প্রথম নুণিশ্চিত বাবন্ধ। করিয়াছেন । ধীরে ধীরে 

নিয়মতাগ্রিক সংগ্রামের খার!। এই গবশ্েন্ট ইতিমধ্যেই নিজ 

ক্ষমতা প্রসার করিয়! লইয়াছেন। | 

ছিতীয় কথা! এইযে, এক্ষণে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ 

সরকারের নীতি অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে | মন্ত্রী- 
মিশনের প্রস্তাধ এবং গণপরিষদ গঠন তাহার প্রমাণ । 

বছুকালের বহু জয়-পরাজয়ের পর আজ একটা সুনিি্ই পছ্ছা 

অবলম্বন করা সম্ভব হইয়াছে । অবঞ্ত গণপরিষদকে বহু 

বিদ্ব অতিক্রম করিতে হইবে । আমাদের নবর্জীবনের ধার! 

নির্দেশ করিতে অনেক বেগ পাইতে হইবে, অনেক সময় 
লাগিবে, কিন্ত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের দৃঢ় বিশ্বাস 

এই যে, ছুর্দিনের ছুর্গষ পথ অতিক্রম করিয়া! ভারতবাসীর! 
এবার জয়ের শিখরে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে । 

ব্রিটিশ সাংবাদিক কর্তৃক লীগের সমালোচন। 
মিঃ এইচ এন ভ্রেল্সফোর্ড স্বনামখ্যাত সাংবাদিক । 

মিঃ জিনম্রা ও লীগের বন্তমান কার্যকলাপ তীব্রাবে সমালোচনা 

করিয়া তাহার এক প্রবন্ধ সন্প্রতি কপলিকাতার “হিচ্দুস্থান 
গার্ড পতিকার প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি সর্বাখে পঞ্িত 

খবাহয়লাল নেহরু শন্বন্ধে লিখিতেছেন যে, বে. নৈতিক 

প্রবাসী 
শট তা পি উপরি, ও পিট জ শসা হি শিস হস এরি এহন স,শা ৮ 
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সাহস তাহাকে ভারতবর্ষের যতর্মান সন্ধিক্ষণে নেতার 
আসন গ্রহণে প্রেরণা দিয়াছে তিনি তাহাতে নুঙ্ধ হইয়াছেন 
এবং তাহার বিশ্বাস আজিকার জগতে সর্বাপেক্ষা সাহসী 
ব্যক্তি পণ্ডিত নেহরু । 

পঞ্ডিতজী যে পদে আসীন তাছা! গর্ব করার মতই। 

ভাঙার তুল্য দায়িতসম্পন্ন পদ কোন ভারতবাসীই বহুদিন গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। ওয়াশিংটন, মক্ষো, লগ্ন ও নানকিঞ্জে 

ঠাহার মত লোক তিন-চার জনের বেশী নাই যাহার] তাহার 

মত গুরুদারিত্বসম্পন্ন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 

তাহাদের কেহই জবাহরপালের মত নুতন করিয়া কিছু গড়িবার 
ন্ুযোগ পান শাই। লেশিনের মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত 

চল্লিশ কোট্টি মাহুষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পুর্বে একটি নৃতন 
জাতি গড়িয়া তোলার বিরাট কারন্ষে আর কে হাত দিয়াছেন ? 
আজিকার ভারতের সকল সমস্তার দিকে তাকাইলে একথা 

বলিতেই হয় যে বীরোচিত সাহস বিশ! এমন কাকে হাত 

দেওয়া মোর্টেই সম্তবপর নছে। বত'মানে ভারতবর্কে তাহার 

দারিদ্রা ও ছৃতিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে । পুরুষ- 
পরম্পর! ধরিয়া বিদেশী শাসনের ফলে ভারতের উপর যে সমস্ত 

ব্যাপাঞ্ক ঘটিয়াছে তাহা! আজ মনে রাখিয়া! নিজ প্রাপতিকে 

ব্যাহত কর! যুক্তিযুক্ত হইবে না। কিন্তু সবচেয়ে খড় কথা 

হইতেছে সান্প্রদারিক অনৈকা । 

এই অনৈক্য ক্ধপ গ্রহণ করিয়াছে অত্যন্ত অল্প কয়দিশ 

আগে। পেশোয়ারে যখন মুসলিম লীগ পতাক তলে সমবেত 
জনত] জবাহ্রলালকে “ফিরিয়া! যাওঃ বলিয়া! টীংকার করিয়া 

উঠে তখনই এই অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়। তখন 

তাহার] কি ভাবিয়াছিল যে গারতবধের প্রথম প্রধান মন্ত্রীকে 
তাহার! এই প্রকারে কি অপমান করিয়াছে? শুধুকিতিনি 
দেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী, মহাত্মা গা্ষীর পরে তিনিই দেশের 
প্রধান নাগরিক । যে সময়ে তারতবর্ধ হইতে সম্পূর্ণ শ্বাধীন- 
ভাবে নির্বাচিত “ভেলিগেশন' আমেরিকার ইউনাইটেড 

নেশনের অধিবেশনের উদ্দেশে সবেমাত্ত যাত্রা করিয়াছে 
তখনই তাহারা এই কাণ্ড করিয়া বসিল। 

মুসলিম লীগ যদি দেশের এক জন জাতীয় প্রধান মন্ত্রীর 
সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারে তাহা! হইলে তাহার দেশ- 

প্রেম সম্বন্ধে সংশ্ন স্বাভাবিক কথাই। ইংলগ্ে, আমেগিকায় 

এমন কি ঞ্রান্দের দলগত রাজনৈতিক রীতিনীতি অনুসারে 

এই ব্যাপার অত্যন্ত গাহিত। . কারণ দেশের জাতীয় প্রধান- 
মন্ত্রীর সহিত কোন দলই এমন ব্যবহার করিবার কথা! 

স্বপ্রেও ভাবিতে পারে না । এই সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িলে জবাহ্রলালের ক্ষতি হুইয়াছে সন্দেহ নাই, রুসলীম 
লীগ কুখ্যাত হইয়াছে সংশয় নাই, "তবে সবচেয়ে লঙ্দার 
কথ এই যে সমগ্র ভারতবর্ষ জগতের কাছে হেরে প্রতিপয্র 

হইয়াছে । ট 



অগ্রহায়ণ 

অন্তর্বতাঁ সরকারে বুসলীম লীগ সদন্তের]! যোগমান করিবে, 
এই খবর যখন -ব্রিষটেনে প্রচারিত হইল তখন ইংরেজ জন- 

সাধারণ ক্ষণকালের জন্ত এক ব্বত্তিকর সম্তোষ অনুভব করিয়া- 

ছিল । ভারতে সুই দলের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয় । কিন্ত সীমান্ত 
প্রদেশ ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে যে হুক্ৃতিগুলি খটিয়াছে 
তাহার পরে ছুই দলের মধ্যে এমন অগ্জীতিকর মানপিক সম্পর্ক 

গডিয়! উঠিয়াছে ঘাহা আগে কখনও ছিল ন!। ভূপালের নবাব 

রুসলীম লীগ ও কংখ্রেসের মধো যে পাপোষের জর ধৈর্য সহু- 
কারে দীর্ঘ আলোচন। কগিয়াছেন তাহাও ব্যর্থতায় পধবলিত 

হইয়াছে। মুসলীম লীগ কেন্দ্রীয় সপ্কারে যোগদান করিবার 

সময় জবাহরলালের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই, লর্ড ওয়াভেলের 
আমস্ত্রণেই আসিয়াছে । 

ইহার অর্থও অত্যন্ত পর্ক্কার। লীগ কংগ্রেসের সহ্তি 

কোয়াপিশন করে নাই | ত্তাহা! কোন সাধারণ নীতি বা 
কার্ষপদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হইয়া! পন্কারে যোগ দেয় নাই। 

তাহা হুহলে বুঝ! যায় যে, ছইটি দলে যৌথ দায়িতের কথার 

চেয়ে ছুই বিরোধী দলের মধ্যে সক্বর্থের কথাই এখানে বড় 

হইয়া! উঠিবে | £ুই দলের সদন পালাক্রমে একবার করিয়া 

শাসন-পরিষধদের ভাইস-প্রেপিডেণ্টের আসন গ্রহণ করিবেন, 
লীগের এই অঙ্ুত প্রস্তাবে এই কথাই মনে হয় যে, 
অন্তর্বতাঁ গবন্মেন্টে কোন প্রধান মন্ত্রী রাখ! হঁহার্দের অতিপ্রেত 
নছে। 

তাহা! হইলে ব্যাপারটি ঈ্াড়াইল এই যে শাপনকাধে 

বিরোধ বাধাইবাপ এবং ওয়াভেলের সালিশঈীতে উহ! মিটাইবার 
আয়োজনই ইহাতে কর! হইল । এই ব্যবস্থার ফলে স্বাধীনতার 

পথে অগ্রসর হওয়া তো ছুরের কথ, বরং পিছাইয়াই বাইবে। 
ঝুসলীম লীগের প্রচারপন্জ “ডণে" প্রকাশিত হইয়াছে যে, 

লীগ কংগ্রেসের মতই স্বাধীনতাকামী । এই কথ! যদি সত্য হয় 
তাহা! হইলে জিন্বার নেতৃত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই, যতই না কেন 

তাহার ব্যক্তিগত আকর্ধনী ক্ষমত| থাক্ । আসলে বিশাল হিন্দু 
ক্কবক শ্রমিক ও দরিদ্র জনগণের মতই সুসলমানগণও আর 
বিদেশী শাসন দীর্ঘদিন সহ করিতে রাজী নছে। 

মিঃ জিন্লার অবলম্থিত পন্থার অর্থ আমাদের পক্ষে বুঝির! 
উঠ! ফঠিন । হয় তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্বাধীনতাকে ঠেকাইবেন, 
মা হয় চিরদিনের জন তাহার পথ বন্ধ কন্িয়া বসিবেন। 

যদি তাহার মতলব এই হয় যে তিনি মরিয়া ফ্ইয়! টোরী 

দলকে সমর্থন করিবেন তাহা! হইলে তিনি বত্মানে যাহ? 

কম্সিতেছেন তাহার চেয়ে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। 
ধে সন্প্রধায় চায় যে হিন্দু-যুলমানের শান্তি বিধানের জন্য 

চিরদিনই সান্রাঙ্যবাদ প্রতিঠিত থাক্ তাহারা কোন দ্রিমই 

খ্রতটুকু শান্তি আনিতে পারিবে 'না। ইচ্ছার সবচেয়ে বড় 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে পৃবণবঙ্গের ববয়োচিত ঘটনাগুলিতে। 
পুর্ধবঙ্ষের ঘটনাগুলি পুর্ব-পরিকম্িত এ লম্বত্ধে নিঃসনগেহ 

বিবিধ প্রসঙ্গ--ব্রিডিশ সাংবাদিক কর্তৃক লীগের পমালোচনা 
1৫০ ০০ ধারার, এজ রা ক এ এজ রর ও এরই রি উর ইউ ও রর ভা তি এজ ও রসে নস এ ০৬ এ জা সস, ও সপ এটি তির িস্ত ইউ» ক জজ 
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হইলেও. আমার কথার অর্থ এই নহে যে মুসলীম লীগের 
'হাইকমাও' এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও দায়ী । তবে 
এ কথ! সত্য যে লীগ-প্রচারিত বাঈীর ফলেই & ভয়াবহ কাঙের 
উপযুক্ত আব্হাওয়! হ্ হইয়াছে । দেশের ইতিহাস-গ্রণেতা 

এই কথাই ছ্িজ্জাস] করিবেন যে মি: গ্রিন এই বিপর্যয় রোধ 
করিবার অন্ত কি ব্যবস্থা! পুর্ব হইতে অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

ভারতবর্ষের কোন মুক্তিবিরোধী যড়যন্ত্রকাগীর মতলব 
ক্মহুসারে এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয় থাকিলেও তাহা 

তীব্র ভাষার নিন্দনীয় । ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ 
রক্ষার নামে এমন একটি অগ্র তৈরি হইয়াছে, যে অঙ্ত্রের 

দৌলতে মিঃ চার্চিল একদা সংখ্যালঘু ও সংখ্যাপ্তর উভয় 
সন্প্র্ধায়কেই ইচ্ছামত চালাইয়াছেন। 

আমার মনে হয় এই প্রকারের নীতি কখনও সাফল্যলাভ 
ফরিতে পারে না। মিঃ চাচ্চিল ব্রিটিশ জনসাধারণের চিত্তা- 
ধার! হইতে অন্ততঃ পাশ বছর পিছাইয়া প্রিয়াছেন। কেবল 

ভারতবর্ষ নছে, মিশরের উপর হইতেও পরাধীনতার জোয়াল 
তুলিয়! লওয়ার অভিপ্রায়ের দ্বার! ব্রিটেন তাঙার বত'মান জন- 

মত প্রকাশ করিয়াছে । তাহার! ক্রমশংই বুঝিতে পারিতেছে 
যে ভারতবধে যে রাজনৈতিক সঞ্টকাল উপস্থিত হইয়াছে 

গায়ে পড়িয়া তাহার উপর মোড়লী করিতে ঘাওয়া সুখকর 
হইবে না। 

মি জিন্না হয়ত মনে করেন ফে টোরী সম্প্রণায় আবার 
ভখিষাতে ক্ষমত! লাভ করিবে । এই ধারণা ভ্রাপ্তিকর। তা 
ছাড়া যদিও টোরী সম্প্রদায় সত্যই ক্ষমত! পায় তাহা হইলেও 

পাকিন্াশের আশ! নিরর্থক । কারণ সময় কাটিয়া গেলেও 
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ও আ$ঞতি বদ্লাইয়! ঘাইবে 

না। গাছ] ছাড়! টোন গরর্মেন্টও শ্রমিক গবঙ্সেন্টের মতই 
সামরিক কর$ঠপক্ষের উপদেশ খগ্রাহ করিতে পান্িবে না। 
ভারতবর্ষ অখণ্ড রাখ! সঙ্গঞ্ধে সামরিক ক $পক্ষ একমত । 

পাকিস্থানের সম্ভাবন! একেবারেই নাই । গত কিছু দিনের 

পরিস্থিতি পাকিন্ানের সম্ভাখনাকে আরও সঙগীন করিয়া 

ভুলিয়াছে । "বাংলাদেশের লীগ সরকারের কারাবলী 
হুইতেই পরিক্ষার বুঝা যার যে লীগ সব্রকার হয় খুনাধুনি 
হাঙ্গাম। নিবারণ করিয়া শাপ্তি স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, নয় 

অক্ষম । 
আমি মিঃ জিন্লাকে এই কথাই বপিতে পারি ধে মহথাত্বা 

গাধণ দাঙ্গা-বিধবস্ত অঞ্চলে যাওয়ার পরিবতে যদি তিণি সেই 
সমস্ত স্বানে যাইতেন তাহ! হইলে ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থার অনেক পরিবত'ন ঘটিত । 

কংগ্রেস হূর্গতদের সাহায্য করিতেছে । অথচ মুসলীম 

লীগেরই এই কার্ষগুলি করা উচিত ছিল। এই গ্রকারে 
মুসলীম লীগ আপনায় অতীতের কলম অপনোদমন করিতে 

পাস্িত। " ৰ 
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গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরু 
বিলাতের 'সোন্গালিস্ট লীভার' পত্রে এক প্রবন্ধে মিঃ 

ফেনার ব্রকওয়ে গান্ধীজী ও পঙ্ডিত নেহরুর কার্ধের আলোচনা 
করিয়াছেন । তাহার প্রবন্ধের সারমর্ম প্রদত্ত হইল । ভ্রকওয়ে 

লিখিতেছেন £ 
“পণ্ডিত জবাহ্রলাল শুধু যাঞ্জ নূতন ভারতবধের শর্ট 

বলিয়াই নয়, জুতন পৃথিবীর শ্রষ্টা বলিরাও ভবিস্যতের ইতি- 

হালে সম্মান লাভ করিবেন-_যে আন্তর্জাতিক জাদর্শবাদ আজ 
পৃথিবীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়, একমাআ নেহক্রই সেই 
মনোভাব বত'মান। সম্মিলিত জাতিসজ্ঘেও তাহার কম্বর 

আসিয়া পৌছিয়াছে । তিশিই তাহার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসীকে 
যোগ্য নেতৃত্ব ছবিতে পারিবেন ।**-পণ্ডিতর্জীকে বলা যাইতে 
পারে, ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের সৃত প্রতীক । কিছু 
কাল পূর্বেও ভারতবধ ডোমিনিয়ান ঞ্রেটাস লইয়া! ব্রিটিশ 
সাত্রান্যের অংশ হিসাবেই থাকিতে প্রস্তুত ছিল। পণ্ডিত 
নেছ্রু এবং তাহার নেতৃত্বে নবীন ভারত স্পষ্ট ঘোষণ! করিয়া- 

ছেন, পূর্ণ থাধীনত! ছাড়া কিছুতেই মিটমাট হইবে ন11-". 
গান্ধীজী ভারতবর্ধে আগ্মর্যাদাবোধ, মানবিক ক্ষমতা এবং 

আধ্যাত্মিক মুক্তির চেতন! জাগ্রত করিয়াছেন বলিয়া চিরকাল 
স্মরদীয় থাকিবেন | গান্ধীজী জনমনকে উদ্বোধিত করিয়াছেন । 
জবাহরলাল তাহার হৃষ্টিবর্মী মন লইয়! ভাবী ভারতের যে পথ 
নির্মা করিলেন, সেই পথে গান্ধীজীর উদ্বোধিত জনগণ যা 

করিবে । জবাহরলালের মত গভীঘ এবং বিস্কৃত জ্ঞানসম্পন্ন 

রাজনীতিক আর একজনও বতর্মান পৃথিবীতে আছেন কিন! 

সন্দেহ করি ৷ শুধু মাত্র পৃথিবীর ইতিহাসে নয়, বিভিন দেশ- 

বাসীর জীবনধায়! সম্পর্কেও তাহার জান গভীর | পৃথিবীর 

সর্বত্র নিপীভিত মানুষের শ্বার্ীনতা-সংগ্রামের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে । আতীতকে বাড়িয়া ফেলিয়! ভারতবধ 

এবং পৃথিবীফে কি নূতন পথনির্দেশ করিতে পারেন_ _তাছ! 

দিয়াই জবাহ্রলালের শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইবে ।” 

সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় বাংলার রেলপথ 
ভারত-সরকারের রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচব মিঃ আসক 

আলি ও ভাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্ষেটান্নীর ঘে বিবরণ 
প্রযুক্ত ক্ষিতীশচন্্র নিয়োটর প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে 
তা] হইতে বত'দান সাম্্দায়িক হাঙ্গামার সন্বদ্ধে বু সংবাদ 

পাওয়! গিয়াছে । 
কলিকাতা এবং পূর্ববঙ্গের কতক অঞ্চলের রেলপথ সাম্প্র- 

্লারিক হাঙ্ষামার ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রত্ত হইয়াছে । এই সমস্ত 
ব্যাপারে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে কলিকাতার শিয়াল 
ঠ&েশন অঞল রক্ষা কন্িবার যখোপমুক্ত পুলিসেক্ ব্যবস্থার 
ভাব ঘটয়াছিল। 

আসাম-ঘাংল৷ রেলপথেয্ পূর্ববঙদ ভাগের রেলগুয়ের শৃঙ্খলা 

প্রধার্সী 
০ বিউটি ক ডাটা পপ তত এপ ও রা শো 

১৬৫৩ 

রক্ষার অন্ত যে পুলিস আছে তাছা। উপযুক্ত নছে__ছঠাৎ কোন 
বিপদ ঘটিয়! উঠিলে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা কঠিন । 
রেলপথের ভারপ্রাপ্ত সচিব এই ফথাই বলিয়াছেন। তিনি 

বলেন যে, সরকার যথাসভ্ভব শীঞ্জ উর্ত ব্যবস্থার কথা বিবেচনা 
করিতেছেন। 

মেলপথ-সচিব বলেন যে, গত ১৭ই আগ& তারিখে 

চট্টগ্রামে রেল কর্মচারীদের কিছু ক্ষতি হইয়াছে । ২৯শে জাগষ্ঠ 

এক দল জনত৷ কর্মচারিগণের কোয়া্টারগুলি আক্রমণ করে 

ও লুঠপাট চলিতে থাকে । পূর্ববঙ্গের আরও একটি ঞ্েঁশনের 
নিকট ২০০ সংখ্যক গুণগ্ডার একটি দল অপেক্ষা করিতে থাকায় 

সেই ষ্টেশনের কাজ বঙ্ধ রাখা হয়। 

কলিকাতা ও অগ্ঠান্ত বহু অঞ্চলে রেলকর্মচারিগণ হাঙ্গামার 

জন কর্মে যোগ দিতে পারে নাই । গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে 

মৈমনসিংছের বাহাছুরাবাদ &েঁশনট লুঠিত হয়। শিয়ালদহু 

&েশনের “পারশেল-শেডে' ১৭ তারিখ হইতে ১৯ তারিখের 

মধ্যে যে লুঠপাট হইয়াছিল তাহাতে আহ্ুমানিক তিন লক্ষ 
টাকার মত ক্ষতি হুইয়াছে। 

এই প্রসঙ্ষে মিঃ জাসফ আলি জানান যে, চলন্ত রেলগাড়ী 

অথবা গ্টেশন প্র্যাটফরম ইত্যাদি স্থানে নিহত ও আছৃত যাত্রী- 
দের সংখ্য! সঠিক ভাবে জান! যায় নাই। তবে একটি ঘটনা 

জান] যায়ঃ কোন রেলকর্মচারীকে সঙ্ত্রীক রেলভ্রমণক1লে 
ট্রেন হইতে জোর করিয়! ছি"চড়াইয়া টানিয়া নির্মমভাবে হত্যা 
কর! হ্য়। বু যাত্রী আহত ও নিহত হইয়াছে এরূপ ঘটন! খটি- 

রাছে। কখনও রেল-কাম্র! হইতে নামিবার সময় কখনও ব1 

প্লাটফরম হইতে বাহির হইবার সময় খটনাগুলি ঘটিয়াছে। 

এই সমন্ত ছাড়া ট্রেনে লুঠপা্ট, আক্রমণ ও স্ত্রী অপহরণের বহু 
ঘটন! ঘটিয়াছে মিঃ আসফ আলি স্পষ্ট ভাষায় এই কথা 

বলেন। 

মিঃ আসফ আলিকে জার একটি প্রশ্ন করা হইলে তিনি 
বলিয়াছেন যে ভারত-সরকার রেলপথের শৃঙ্খলা শাসন ও 
আকশ্মিক খটনাগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে পুলিস প্রহরার 
ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া মনে করেন। বিশেষ 

করিয়া বাংলাদেশের অত্যাচরিত অঞলগুলির সম্বন্ধে এই 
কথাগুলি প্রযোজ্য । 

সচিব মহাশয় আয়ও একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে গত 

আগষ্ট মাসের সাপ্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিবার আগেও আসাম- 
বাংল! রেলপথের ঢাকা ও মৈমনসিংহ্র কোন অঞ্চলে প্রায়ই 

ঘলবদ্ধ গুগ1-আফ্রমণ দেখা যাইত । তিনি বলেন যে আসাম- 

বাংল! রেলপথের জেনারেল ম্যানেজারের রিপোর্টে জানা 

গিয়াছে যে উক্ত বিভাগে গুগাদি, অত্যাচার ও অনা 
অপকর্মের ফলে ন্নেলে চলাচল ঘনেফ সময়েই ব্যাহত 
হুইয়াছে। | 

"জেনাছেল ম্যানেজারের মতে মৈমনলিংছ্র ভৈরযধাজা 



জগ্রহায়ণ 
শিস শি 

অঞ্চলে রেল-প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব অস্ত্র-সঙ্জিত পুলিস ব্যবস্থার 
প্রয়োজন । রেলওয়ের রক্ষা কার্ধের জন্ত জন্ততঃ ছুই শত জন 
সামগ্রিক প্রহরীর ব্যবস্থা এখানে অবঙ্থ প্রয়োজন । 

সচিব মহাশয় বলেন যে জেনারেল ম্যানেজারের এই 
নির্দেশ এহণ করা সম্ভব নহে । কারণ শান্তির সময়ে রেলওয়ের 
শাসনের জন্ত সামগ্রিক বর্মচান্ীর ব্যবস্থা] আইনসঙ্গত নহছে। 
অবশ্ত এই ব্যাপারে বাংলা-সরকারকে রেলওয়ে কতৃপক্ষ বারং- 

বার সাহাযোর জঞ্জ অনুরোধ জানাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত 
ভৈরববাজারে অগ্রসন্জত সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা কণা! 

হ্ইয়াছে। 

যুদ্ধের সময়ে আপাম-বাংল। রেলপথের ণিয়ন্ত্রণ ইত]াির 

ভার সামরিক প্রধান প্রধান কর্মচািগণের উপর থাকিত। 

রেলওয়ের অনেক প্রধান কর্মচারীও সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন 

ছিলেন। এখনকার অবস্থায় সরকারের স্থির করা কতণব্য যে 
সেই মিলিটারী শীতি অথল্থন করা হইবে কিনা । রেলওয়ে 

এবং অঙ্তান্ত জনসাধারণের শিরাপশার ব্যবস্থা! এখন একান্তই 

প্রয়োজন। 

বত'মান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইত্যাদি কারণে রেলপথ ও 

যানবাহনের অন্থবিধার জন ডাক ধিভাগেরও বহু অন্বিধা 
উপস্থিত হ্ইয়াছে। ডাক বিভাগ পুলিস সাহাযা ব্যতীত 

শিঞ্জেদের কাজ নিরাপদে সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না। পূর্ব 
বঙ্গের বছ ভেলা পুললদ হ্ডে কোর়াটাশ্ন হতে অনেক দুরে 

অবস্থিত । সে বিষয়ে চিত্ত! করা প্রয়োজন। যুছ্ছের সময়ে 

রেলওয়ের মত ডাক বিভাগেও সামরিক সাহায্য এহণ করা 
হুইয়াছিল। এখানেও এখন অনুরূপ ব্যবস্থা অবলমখ্খসের কথা 

চিন্তা কর! প্রয়োজন । 

বাংলা-সরকারের হ তে পাটচাষীর স্বার্থ 
কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের ভার গ্রহণ করিবার পরেই 

তাহাদিগকে পাটের দর নির্ধারণ কর) হইবে কি না এই 

প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হয়। যুদ্ধের সময় বাংল'-পরকারের 
সম্মতিক্রমে বডলাটের শাসন পরিষদ পাটের দর এমন ভাবে 

বাবির! রাখিয়াছিলেন যে উহাতে যোল আন] লাত ছিল 

ব্রিটেন ও আমেরিকার, ক্ষত হুইয়াছে চাষীঘন। ইহার 
বিস্তারিত আলোচন] আমরণ পূর্বে বগ বার করিয়াছি । অন্তর্বতা 
কংখ্রেপ গবর্মেন্টে কার্ধভার গ্রহণ করিবার অল্প কয়েক দিনের 

মধ্যেই ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষ হইবার কথ, সুতরাং 

নুতন করিয়া! তাহাদিগকে এই সমন্ার সম্মুখীন হইতে হয়। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেঞ্জে ভারতবধের যে স্থান আছে তাহা 

এবং বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর কথ! বিবেচনা! করিয়া 

রণ্তাপী চট ও বস্তার মূলা নির্দি করিয়া রাখা কংখ্রেস 

গধর্মেন্ট যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া! এ অন্ভিপ্রায় প্রকাশ করেন 

প্রবং সমগ্র বিষয়টি আলোচনার জন্ত বাংল-সপ্ঘকার়কে আহ্বান 

বিবিধ প্রসঙ্গ--গুল্ময়বনের ভাগচাধী 
সাপ ইহ শি আস্ত স্টিল এস এলি (টন রস চে রাহাত 
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করেন। বাংলা-সরকার এই আমন্ত্রণ প্রত]াখ্যান করেন এবং 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেপী দল পাটের নিম্নতম মূল্য চ্জিশ 
চাক! নির্ধারণের জন্ত গ্রপ্তাব উদ্যাপন করিলে লীগের ভোটের 
জোরে উহ্বাও প্রত/াখযাত হয়। কলিকাতার দাঙ্গা! এবং পূর্ব- 
বঙ্গে অনিশ্চিত অবস্থার জন্ত পাটের দর অগস্তবরকম পড়িয়া 
যায়। বাংলার লীগ সরকার ইহ! দেখিয়়াও কোন প্রতিকান্ে 

অগ্রনী হইলেন না। কিছুদিন হাত গুটাইবার পর অবাঞ্তালী 
দালালেরা যখন দেখিল যে পাটের বৃল্য অসম্ভব নামিয়া 
গিয়াছে তখন তাহার! ক্রয় আরন্ত করিল এবং অল্পদিনের মধ্যে 

দরিদ্র চাষীর সার! বংসরের একমাত্র অর্থকরী] ফসল পড়তারও 

কমে হাত্ছাড়। হইয়া গেল। এইভাবে চাষীর হাতের মোট 

তিন-চতুর্থাংশ পাট বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াও প্রধান 
মন্ত্রী বক্তা ছাড়া উহ! রোধ করিবার কোন চে! করেন নাই। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে মণকরা তেয়- 
চৌদ্ধ টাক] দরে পাট ক্রয় দালালদের পক্ষে কঠিন হইত। 

পাটচাষীদের অধিকাংশই মুসলমান এবং তপশীলী সম্প্র- 
দ্রায়ের লোক । ইহাদের হুর্দশ| ভাঙাইয়া যাহাদের রাজনীতি, 
সেই লীগ-নেতার] চাষীর সাহায্য অগ্রসর ন] হইয়া এবারও 

তাহাদেরই ছুর্দশাকে কংঠেসের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের মূলধন 
করিয়া তুলিতে ছাড়েন নাই। কংগ্রেস গবমেপ্টের নৃল্য 
নিধ্ারণের ক্তিপ্রায় ছিল, কিন্তু মূল্যের পরিমাণ তাহার! 
বাংলা-সরকারের সহিত পরামর্শ ক্রমেই স্থির করিতে চাহিয়া 
ছিলেন। বাংলা-সরকার উহাতে যোগ না দিয়া কংগ্রেসেন্ 
সহিত ফেবল বাকানুদ্ধে প্রযুজজ হণ এবং উহার দ্বারা অযথা 
কালক্ষেপ করিয়! অধাঙালী দাল!লদের সন্তায় পাট কিনিধার 

পথ পরিফার কপ্রিয়! দেন। এই অবস্থা! দেখিয়া কয়েক দিনের 

মধ্যেই ভার'-সরকার জানাইয়া দেন ষে রগ্ডানীযোগ্য চট ও 

বস্তার দরও ষ্ঠাথারা বাধিবেন ন1! চাষীকে গ্ায্য দর পাইতে 

সাহায্য কশ্সিবার ক্ষমতা আছে বাংলা-সরকারের, ভারত- 
সরকারের নছে। বাংল'-সরকার ভারত-পরকারের নিকট 

যাহা চাহ্য়াছিলেন তাহারা তাহা পাইয়াছেন কিন্ত চাষী 
পাটের দর পায় নাই। ফলে দালালদের জাশার অতিরিক্ত 

অর্থশ্রাপ্তির পথ ধুলিয়! গিয়াছে । লীগওয়ালা ও অবাঙালী 
দালালদের পক্ষে ইহ! অপ্রত্যাশিত ন্ুদংবাদ । এই হছইয়ের 

মধ্যে মিলনের অভাখ গত হুর্ভিক্ষে যর বা খুদ্ধের সময়েও দেখা 

যায় নাই। বাংলা-সরকার এ বৎসর পাট লইয়া যাছ! 

করিলেন তাহার পিছনে যে গভীরতর় কোন কারণ ছিল না, 
কার দেখিয়া তাহা বল! কঠিন। 

হন্দরননের ভাগচাষা 
চব্যিশ পরগণ! জেল! কষক-সমিতির সম্পাদক জানাইতে- 

ছেন £ 

চব্বিশ পরগণ! জেলায় দুদ্দরবন অঞ্চলের অধি- 
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বাসীদের শতফর! প্রায় ৮০ জন ভাগচাধী। ইহ্ারাই ৰন্ত- 
জন্ধর সহিত লড়াই করিয়! এবং হাড়তাঙ্গ! পরিশ্রম করিয়! 
আন দুক্দরবনকে আবাদী করিয়াছে। জমিদার এবং 

তাহাদের নায়েব ও সাঙ্গপাঙ্গের শোষণ ও ছুঙগুষে দুন্দর- 

বন বাচার] হাসিল করিল তাহার] সব"ার1, ভাগচাধীতে 

পন্িণত হইয়াছে ।  " 
মধ্যস্বত্থ লোপ করিয়া! গোটা সুন্দরধন সরকার কর্তৃক 

খাস করার প্রাথমিক কাক্রূপে গত ১২ই অক্টোবর হইতে 

চব্বিশ পরগণার গ্ুঙ্খরবনের বিভিন্ন অংশে জরিপের কাজ 

সুরু হইয়াছে । গত ১৯২৪-৩৩ সালের সার্ভে ও সেটেল- 

মেন্টের সময় ডিরেক্টর অব ল্যাণ্-রেক নির্দেশ দেন যে, 
সকল ভাগচাষীর নামে খতিয়ান খুলিতে হইবে । ফলে 

“বি” ব্লকের ৮৭৮টি খতিয়ামের মধ্যে ৬৮০টি ভাগ- 

চাষীর নীমে খতিয়ান হয়। বাকী ১৯৮টির মধ্যে ১৪০টি 
ক্যানিং এলাকায় । যখন “সি প্লটের খতিয়ান হইতেছিল 
তখন প্রজঞাশ্বত্ব জাইনের ৩ (১৭) ধারামতে তাগচাষীদের 
জন্থীকার কর! হুইপ । ফলে জতি অল্প খতিয়ান ভাগ- 

চাষীর নাষে হইল । 

গত ১ল! নবেম্বর তারিখে, ভাগচাষীদের সম্বন্ধে 
সরকারী মনোভাব জানার জন জেল] ক্ৃষক-সমিতির 
তরফ হইতে শররাসবিহ্ান্ী ঘোষ নুন্দরবন সেটেলমেন্ট 
অকিদারের সহিত দেখ! করিলে তিনি বলেন যে, বতমান 
আইনে ভাগচাষীর স্বত্বের কোন উল্লেখ না থাকায় তাগ- 
চাষীর নামে খতিয়ান হইবে না । তিনি আরও বলেন, 
সে্টেলমেপ্ট শেষ হুইতে প্রায় ৩ বংসর সময় লাগিবে। 

ভাগচাষীর খবত্ব যাহাতে স্বীকৃত হয় সেজত ক্কষক-সমিতি 
আন্দোলন করার সক্ষয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং জাশা 
করেন যে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও 

সন্ধদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকষ্ট হইবে। 
বাংলা-সরফারের জন্যান্য কাজের ন্যায় এই কার্ষেও 

প্রথম হইতেই শৃর্থলার অভাব দেখা যাইতেছে । জমিদারী 
প্রথ! উচ্ছেদের জঙ জমি জরীপ চারিটি স্থানে সুপ হইয়াছে 

কিন্তু ভবিষ্যৎ ষন্বদ্ধে কোন ধারণা না থাকায় কর্মকতণদের 
কাজের মধ্যে বিশ্বদ্খলা1 গোড়া হইতেই দেখ! দিতেছে । ভবিস্ং 

ভূষি-ব্যবস্থায় তাগচাষীর স্বত্ব কি হইবে তাহ লইয়া! প্রায় দশ 
বংসর ধাবং শুধু আলোচনাই চলিতেছে । 

সামরিক বিভাগের উদ্বত মাল বিক্রয় 

আমেরিকা এবং ব্রিটিশ গবর্থেন্টের অব্যবহৃত অনেক 
উদ্ধভ সামরিক ভ্রব্যাদি এখনও ভারতবর্ষে পড়িয়া রহিয়াছে । 

আমেরিকান গবন্বেণ্টের পরিত্যক্ত ত্রব্যাদি ভারত-সরকার 

কিনিয়া লইয়াছেন। এই সমস্ত দ্রব্যাদির বিলি-বন্দোবস্ত 

এবং বিজ্ঞয়-ব্যবস্থায় অন্ত অন্তধর্তা সরকার এক 'ভিসপোসাল 

পরবাদী 
কত সপ অঞ ড কত 
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কমিটি' গঠন করিয়াছেন । কমিটির সধন্ত সর মরিস গল়্যার। 
শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচার্য এবং এ্ররুক্ত বুখালিঙ্গম্ এই কার্ধভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে এই ভ্রব্যাি 
হড়াইয়] আছে। অনেক মাল জাপাম ও ব্রন্দেদেশের সীমান্তের 
হুর্গম স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে । এই বিষয়ে যে মোটাযুষ্ট 
হিপাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আমেরিকার 
৬১২৮১০০০ টন এবং ব্রিটিশের ১৫১১৩১০০০ $ন পরিষাণ মাল 

অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উদ ত মালের দাম 

প্রা ২১৯ কোটি টাক] বলিয়া বলা! হইয়াছে । ১৯৪৪ সালের 

জাগুয়ারী মাস হইতে আরম্ত করিয়া! ১৯৪৬ সালের আগ 

মাসের শেষ তারিখ পর্ধন্ত ব্রিটিশ গবরন্মেণ্টের যে মালের ধাম 

৩৪ কোটি টাকা তাহা! ২৪ কোটি টাকায় বিক্রয় কর! 
হইয়াছে । ভিসপোসাল কমিটির অধীনে ১৩৪ জন গেজেটেড 

কর্মচারী ও এই বিষয়ক অন্কাজ কারের জঙ্ভ ২০০০ কর্মচারী 

লওয়! হইয়াছে। 
ডিসপোসাল কমিটির ব্যবস্থার্দির কার্ধে অনেক অন্ুবিধা 

আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কাজের অসাধুতারয়ও 

অবসর যথে্ আছে। প্রথমতঃ, মাঁলপত্রের মধ্যে অনেক ঘন্্র- 

পাতি বিক্ষিন্র ভাবে শাণ! শ্বানে পড়িয়া আছে। সমস্ত জিনিষ 

একজর না করিলে তাহার সঠিক নূল্যও বুঝা! কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, 
ভিসপোসাল বোর্ড এই সমস্ত জিশিষপত্রের গুণাখডণ সন্ধে বা 
অনেক সময়েই পরিমাপ সন্বপ্ধে কোন সঠিক সংবাদ দিতে 

পারে না। কাজে কাজেই ক্রেতার পক্ষে অনেক সময় জিনিষ- 

পত্র কেনা এক কষ্টকর ব্যাপার হুইয়! দাড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি 

এই জিনিষপত্ত্রগুলি বিঞ্রয় করিবার পূর্ধে অনেক কিছুই ভাবি- 
বার আছে। জাবার দীর্ঘ দিন বরিয়। 'টেগার” আহ্বান 
করিয়! মালপত্র বিক্রয় করাও স্থুশকিলের ব্যাপায় । পবন্মেন্ট 

এ বিষয়ে নিয়ম করিয়াছেন যে খাহার! পুর্বে দাবি করিবেন 
তাহার! পরবধতাঁ খরিক্ধারের চেয়ে আগে এবং কম দামে 
জিনিষগ্ডলি পাইবেন | এবিষয়ে ভিসপোসাল ডাইরেউরেট 

যাহাকে পুধের দাবিদার বলিবেন, তাহাই সকলকে মানিয়া 
লইতে হইবে | ইহারই মব্যে অসাধুতার ফাক রছিয়! গিয়াছে 

বলিয়। জনসাধারণের বিশ্বাস। অনেকেই বাংলা এবং আসাম 
অঞফলের ৩৫০০০ আমেরিফান ভ্যান লরীগুলির বিক্রয় 

ব্যপারটিতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাক্তন ভিস- 
পোসাল বোর্ডের কার্ধকলাপ সন্দেহজনক হইয়া! উঠাক্ততই 
কংগ্রেস গবর্মেন্ট বতমান কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

নূতন ভিসপোসাল কমিটির একটি কতণব্য হইবে সমপ্ত 
অসাধূত1 ও অভায় ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়! এবং যাহাতে ভবিত্ততে 
ঘুষ, চুরি ও পক্ষপাতিত্ব জার ঘটিতে না পায়ে তাহার প্রতি 
যত্বগীল হুওয়া। ঘুষ ও চুরিয় তদত্ের জন্ এই বিভাগের সহিত 

জড়িত নেন এমন ব্যক্তি নিয়োগের প্রয়োজন জাছে। তীাহাকা 
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খুটিনাটি বিষয়ে দেখাশুনা করিলে জনসাধারণের মনে আস্থা 
জন্সিবে | তাহ] ছাড়া, এই কমিটির অপর একটি কত'ব্য বড় বড় 
বিক্রয় ও সেই সন্বস্ীয় কার্ধাবলীর মাসিক ও পাক্ষিক বিবরণী 
লকলের নিকট প্রকাশ করা। জনসাধারণ সেই রিপোর্টের 
জন জাগ্রহ্সহকারে অপেক্ষা কনিবে এবং এই ভাবে রিপোর্ট 
প্রকাশ আরম্ত হইলে ডিসপোসালের পুকুরচুরি বঞ্ধ হইবার 
পথ হইবে । গত যুদ্ধের মিউনিশন বোর্ডের কেলেঙ্কারির 

পুনরভিনয় এবারও সমান তালে হইতে থাকিলে ইতিহাসের 
শিক্ষার কোনই বৃল্য থাকে ন1। 

শর্কর] উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্ত 
কানপুরে “নুগার টেকুনোলজিষ্ এসোসিয়েশন জব ইওিয়া'র 

পঞ্চদশ বাৎসরিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত জার, সি, শ্রীবাপ্তব 

বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক মুন্রা-বিনিময় ও শুষ্ক-নীতির 

সংশোধন এবং দেশে যে সমন্ত নিত্যব্যবহার্য ভ্রব্যাদির 
আমদানী প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে তাহার নিয়গ্রণ ব্যবস্থা 
করিলে চিনির ও অন্ঠান্ত শিল্পাদির অবশ্নভ্ভাবী উন্নতি দেখা 
দিবে। 

শ্রীযুক্ত গ্রখাস্তব বলেন যে ১৯৪৫-৪৬ সালে ৯১৪৮১০০০ চিন 

পরিমাণ চিনি উৎপন হ্ইয়াছে | ১৯৪৪-৪৫ সালে ও ১৯৪৬- 

৪৭ সাপে যথাক্রমে ৯১,৭১,০০০ টন ও ১২৯৭০১০০০ টন 

পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল । বল! বাল্য যে ১৯৪৫-৪৬ 
সালের চিনির উতপাদ্দনই সবচেয়ে কম। সারা ভারতে 

য়ে জমিতে আখের চাষ হইয়া থাকে, তাহা &২"৫ লক্ষ একর 
হইতে ৩৮৪ লক্ষ একরে নামিয়! জাসিয়াছে। আখের চাষের 

এই হ্সাবে, ষবচেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ কষিয়াছে 
যুক্ত প্রদেশে । মুক্ত প্রদেশই চিনি উৎপাদনের সবচেয়ে বড় 
কেন্্। কম জমিতে চাষ হওয়ার অনেক কারণ দেখান 

হইয়াছে-_লীতকালের বর্ধাভাব তন্মধ্যে প্রধান । কিন্তু প্রীয়ুক্ত 
প্রবান্তব মনে করেন বে অভান্ত দ্রব্যাধি, বিশেষ করিয়া! প্রধান 
খাছদ্রব্য গুলির দাম অত্যধিক পরিমাণে চড়িয়া যাওয়াই ইছার 
প্রধান কারণ। খাগ্বস্তর হুত্প্রাপ্যতা এবং বেশী দাম হুওয়ার 
সম্ভাবন! কমিয়! গেলে, জাখ-চাষীদের পক্ষে অধিক ব্যাপক- 
ভাবে আখের চাষ সম্ভবপর হইবে এবং সহজেই চিনির 
কারখানাগুলি অধিক পরিমাণে সরবরাহ পাইবে । ১৯৪৩- 

৪৪ জালের সামরিক চাহিদা মিটাইবার জন্ত যে ৯৯,০০০ 
টন চিনির প্রয়োজন ছিল তাহ] ১৯৪৫-৪৬ সালে ৩৫,০০০ টনে 

নামিয়া আসিয়াছে । মুতরাৎ এই উদ্ধৃত অংশটি- বে-সামরিক 

ব্যবহারের জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। বতর্মান 

বংসরে আখের দাম মণকরা ১০ জানা করিয়া! ধার্য হওয়াই 
স্বাভাবিক । 

গবন্মেমে্ট কক স্থাপিত সুগার-প্যানেজে আলোচন! 

প্রসঙ্গে প্রযুক্ত এ্রীবাস্তব বলেন যে সুগার-প্যানেধা আগামী 

বিবিধ গরস্--শর্কর। উৎপাদন ও বিক্রয় সমস্ত! 
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বংসরে চিনির উৎপাদন হি কথা! অনুমোদন 

করিয়াছে। বদ্দিও শ্ুগার-প্যানেলের রিপোর্ট এখন প্রকান্ঠে 
বাহির হয় নাই তবু তিনি আশা করেন যে, ১৮,৫০,০০০ টন 

পরিমাণ চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। আরও বেশী 

পরিমাণ চিনি উৎপাদন করিবার জন্ত নৃতন কলকারখানাও 

স্থাপন করা হইবে । নূতন কারখান! স্থাপনের বিষয়ে সির 

হইয়াছে বাংলা, বোস্বাই, পঞ্জাব ও মাদ্রাজে তিনটি করিয়া 

এবং আপাম, বিহার) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িয্যা, 
সিন্ধু, বারোদা, হায়দ্রাবাদ এবং ত্রিবাস্থরে একটি করিয়া 

কারখানা স্থাপন কর] হইবে । মোট ২০টি নুতন কারখান! 

স্থাপণ করার কথ! হৃইয়াছে। 

এ বিষয়ে যগ্তরপাতির অভাব একটি সমন্তার কথা এবং উহ্! 

সংগ্রহ এক হুর্নহ বাপার। বতণমানে ধে সমস্ত যন্ত্রপাতি 
পাওয়া যায় তাহার মূল্য যুগ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় অত্যবিক। 
তাহ। ছাড়া জঠার দিলেও এই সমস্ত মাল অল্প সময়ের মধ্যে 

পাওয়া কঠিন। ভারতবধে যদি এই সমণ্ড যন্ত্রপাতি তৈয়ার 

ন] হুয় তবে অঞ্জ সময়ের মধ্যে যে সমস্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা 
করার কথ! হইতেছে তাহা! সম্ভবপর ফ্ইবে না। এখন 

আমাদের উচিত যাহাতে এই সমভ্ভ যন্ত্রপাতি তৈয়ারের 

কারখান] খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য 

রাখা । সৌতাগেযর বিষয় এই যে, বত'মান কেন্গীয় অন্তর্র্তা 
সরকার পুরাতন বৈধেশিক বাণিজ্য নীতির সংস্কারে মন 

দিয়াছেন । গত মাসে “ট্রেড পলিসি কমিটিতে বাণিজ্য-সচিব 

শ্ীযুক্ত ভাবা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থের কথা 
ভাবিয়াই তাহার বৈদেশিক বাণিজ্য শীতি স্থির কর]! হ্ইবে। 

জান্তর্জাতিক সভার আলোচনার সুর ধরিয়া ভারতবর্ধ ভবিষ্যতে 

আর কখনও ব্রিটেন বা ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের স্বার্থে নিজের 

পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করিবে না। যাহাই হউক, কারখানা 

স্থাপনের জন্ত অবিলম্বে যন্ত্রপাতি আমদানী অত্যন্ত প্রয়োজন 

সে কথ! আমাদের ভুলিলে চলিবে না। 

চিনির কারখানার শ্রমিক সমন্তা আলোচন। প্রসঙ্গে গ্যুক্ত 

প্রবাস্তব বলেন যে মুদ্ধোগুর সময়ে অভ্ান্ত কারখানার ভায় 

ভারতের কয়েকটি চিনির কারখানাতেও গোলযোগ দেখ! 

যায়। বিশেষভাবে যুক্ত প্রদেশের পূর্বাফলে এই গোলযোগ 

জটিল হইয়া উঠে। শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত সিব্বনল।ল সাকৃসানা 
এ্যাডভুভিকেটারের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মালিকের প্রতি পক্ষ- 
পাতপূর্ণ বলিয়াছেন । শ্রীযুক্ত শ্রাবান্তব বলেন যে প্রতোক 
শ্রমিকের সছিতই উপরুক্ত সহ্দয় ব্যবহার করিবার প্রয়োজন 

আছে । কংগ্রেস গবর্থেন্ট যদি জাখ-চাষীদের সুবিধার অন্ত 
উপযুক্ত দাম বাবিয়া দেন তাহা হইলে কারখানাগুলিও তাহার 

শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতি নজর দিবার সুযোগ পাইবে। 
বত'মানে কারখানাগুলি ইচ্ছা করিলে শ্রমিকপণেয প্রাপ্য 

মঞ্গুরি বাড়াইয়া দিয়াও যথে্$ লাক রাখিতে পারে। যে 
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কোন সভ্য দেশের পক্ষে শ্রমিক সন্প্রদায় অপরিহার্য প্রয়োজন । 
বদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাদের ফ্াষ) মন্জুরি বাড়াইবার জনক 
চিশির উ"পাদন-ব্যয় সামান্ত কিছু বান়লেও তাহাতে আপতি 

কর] উচত নয়। দেশের গধশ্রেপর লোকের জীবন ধারণের 

পদ্ধতিই যণ্দ উচ্চতত্ব ন। হৃইনঘ। উঠে তবে দে দেশের 

শিল্সোগ্রতির প্রয়োজন কিপে? এ বিষয় অক্টরেলয়ার অথস্থত 

মীতিলক্ষ্য করিধার মত। সেখানে শ্রমিক সঙ্দায়ের 
কল্যাণের জন পৃথিবীর অস্থাঙ দেশের চেয়ে চিনির দাম বেন 
রাখা হইয়াছে। 

খ'ছা-পরিস্থিতি 
আইন-পণ্রঘণে খান্ত সম্ধধীর এক বিতর্ক সভার উদ্বোধন 

কিয়! ভাঃ রাগ্গেগ্রপ্রনাদ খাত-পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক 

ছিপাবনিকাশ দাখিপ করিরা ভারতবর্ষ গত ছুই যাসে প্রায় 

অনশনেন মুখ হইতে কেমন করেয়া আপ্ুরক্ষ। করিয়াছে, তাহ] 

ব্যক্ত করেন। প্রথম দিকে ধারণ। কর। হইয়াছিল যে ৭০ লক্ষ 

টন চাউলের খাত পত়িবে__তাহার মধ্যে ৪০ পক্ষ টন পরি- 

মাণ চাউল বিদেশ হহতে আমদানী কর] সম্ভবপর হইবে । বিস্তর 

চেষ্টা সত্বেও আমদানীর পরিমাণ কিছুদতিই ১৭ লক্ষ টনের বেশী 
কর! যায় নাই । ভাগ্য ক্রমে আমদানী চাউলের অভাব দেশের 

মধ্যে খাভসংগ্রছের দ্বার! মিটানে! গিয়াছে | যাচ্ছাই হট্টক, 

দেশে কংগ্রেস গবন্বেন্ট গুলির নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় আমদানী 
চাউলের দ্বিগুণ পরিমাণ চাউল দেশের মধ্য হইতেই সরকারের 

গুদামজাত হইয়াছে । ইছাতেই বত'মান বৎসরের ভয়াবহ 

ছুত্িক্ষের জাশঙ্কা প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে । 
আগামী হই মাদের অবধস্থা এখনও আশঙ্কাজনক । শুধু 

তাহাই নহে, সমস্ভ ১৯৪৭ সাল রীতিমত সাবধান হইয়া! চলিতে 

হইবে । প্রয়োজন হইলে এই সাবধাশতা আরও পরবর্তাঁ 
সময়ের জন্তও অবলধ্ন করিতে হইবে | কেন্দ্রীয় সরকারের 

খান বিভাগের যদ আর একটু ভবিস্যৎ-দৃষ্টি, অভিগ্ঞত1 ও পার- 
দর্শিতা থাকিত তাহা হইলে হয়ত এ বছরেই খান্ত-সঙ্কট 
প্রতিরোধ কর! সগডবপর হইত । আগে হইতে তাহারা কিছুই 

করেন নাই বলির! সমন্ত দারিত্ব আলিয়া পড়িয়াছে ডাঃ রাজেজ- 

প্রসাদের উপর | পৃথিবীর আর কোন দেশেই খাগ্ড রেশন 
অথব! সেই পন্বস্বীয় নিয়গ্রণ-ব্যবস্থ1! কঘিতে এত দীর্ঘ সময় লাগে 

নাই । ডাঃ রাজেন্জ প্রসাদ স্প্ভাবেই বলিয়াছেন যে ১৫০ লক্ষ 
লোকই কেবলমাত্র খান্ত-রেশন ব্যবস্থার অধীনে আপিয়াছে। 
কেবল মাত্র যাহার] শহর অঞ্চলের অধিবাপী তাহারাই ব্যদ্ডি- 
গত ভাবে এই সুবিধা ভোগ করিতেছে। গ্রামাঞফলের লোকদের 

এ বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটিতেছে তাহ অনধাবন- 

যোগ্য । তাহার অনিরমিত ভাবে যে সামা চার পাচ আউন্স 
চাউল পাইয়া! থাকে তাহাকে হথান্তকর ব্যবস্থা! ছাড়া আর কি 

বলা যাইতে পারে? এবিষয়ে আরও উল্লেখধোগ্য ব্যাপার 

গ্রই যে বাজারে যে ২৪০ জক্ষ টন পরিমাণ উদ্বত চাউল 

প্রবাসী 
গিরি এলি জলি ও 0 তর এডি এ ি-০95১/2) জল ভরি এ 

১৩৪৩ 

বিক্রয়ের ভব আসিয়া! থাকে তাহা মধ্যে ফেবলমান্্র ৪০ লক্ষ 

টন পরিমাণ খাভের বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাদ্যবিভাগ 

করিতে সমর্থ হইয়াছে । ভাঃ রাজেন্প্রসাদ দৃঢ় স্যর সহিত 

ঘোষণ। করিয়াছেন যে আগামী বছরের জঙ আরও কড়া 
ব্যবন্ধ৷ অবলম্বন কর হইবে। 

একট কথ! তৃলিলে চলিবে নাধে ক্ষষিপ্রধান দেশে এক- 

চেটয়! খাদাসংএ্রহ ও বণ্টণ সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নছে। 

বরং অন্নাভাবিকই বটে। যেদিক দিয়াই বিচার করা হউক 

না কেন এ কথা ধুবই সত্য যে যাহাতে দেশ আমদানী 
ব্যর্পারে পরমুখাপেক্ষী না হয়, এবং খান্ড ব্যাপারে সম্পূর্ণ 

আত্মনির্ভরশীল হুইয়। উঠে তাহাই কাম্য। ডাঃ শ্লাজেন্্রপ্রসাদ 

সেই সমস্ত বাবস্থা করিবার জর দীর্ঘ মেয়াদী ও শঙ্স মেয়াদী ছুই 
প্রকারেরই পরিকল্পণা ও ব্যবস্থা অধলথন কপিয়াছেন। 

তিনি ব্যাপকভাবে জল-পেচনের বন্দোবস্ত করিয়া যাহাতে 
অব্যবহাত চাষের জমখখলির় সথ্ধ্যবহার করা যায় ও উন্নত 

চাষবাপ-বাবস্থায় উৎপাদনের পশ্জসিমা'ণ বাড়ান যায় তাহার 

উপায় গ্রহণ করিতেছেন । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের 

সাঙ্থাযো চাষের উন্নতির জন্ত যে সব খড় বড় জল-সেচন 

বাবস্থা হইবে তাহ্ও “তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । আপ-সেচনের 

জন্ত বড় বড় পরিকলন। ছাড়াও ছোটখাট সাহায্যেপ জন্ত কূপ, 

পুফরিী ও টিউবওয়েল বঙাইতে হইবে । 

কষকেরা যাহাতে সম্তায় জমির সার পায় সেদিকেও দৃষ্টি 

রাখা হইবে । তবে ভারত-সরকারের কার্ধপঞ্ধতি এত মন্থর যে 

তাহাদের স্বল্প মেয়াধী পরিকল্পনা গুলি শেষ পর্যপ্ত দীথ মেঘাদী 
হইয়া পড়ে । আর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকষ্পণাগুলি সেঞ্জেটারী- 
য়েটের ফাইল ও খোপরেই বন্দী হইয়া থাকে-_-বাস্তবতার 

সহিত সম্পর্ক বড় একটা ঘটির। উঠে না। উন্নত পরিকল্পনা 

বঙ্জায় করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কাজগুলি শির্দি্ 
সময়ের মধো এবং কি ভাবে ফতট1 অগ্রপর হইয়াছে । গত 

১৯৪৩ সালের হুত্িক্ষের সময় দেশে জ্যামোনিয়াম-সালফেটের 
অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পদ্ম হইতে 
একাদিক্রমে দীর্ঘ তিন বছর কাটিয়! গিয়াছে কিন্ত আজও পর্যস্ত 
ঠিক নাই যে কবে জ্যামোনিয়াম-সালফেট উৎপাদনের ব্যবস্থা! 
বাস্তবে রূপারিত হুইবে। 

ভারতবর্ষে খাগ্শস্তের ভাগার 

খাডসচিব ভাঃ রাজেজ প্রসা দির্জীর পুস! ইনটিটিউটে 
একটি বিষ্ৃতিগ্রসঙ্গে বলেন যে, তান্সতবর্ষে প্রতিবৎসর ভাগারের 

দুব্যবন্থার অভাবে ৩০ লক্ষ টন খানবস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। তিনি বলেন যে যদিও এই ক্ষতিটি সম্পূর্ণ ভাবে রোধ 
কর! সপ্তবপর নছে তাহা হইলেও সঞ্চিত ফসল জযা রাখিবার 
জন্য ভাল গুদ্রাম শির্মিত হুইলে প্রচুর পরিমাণে খাভবস্ধ 
বাচির! যাইতে পারে । 



অগ্রহায়ণ 
পিই 

তিনি দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলির গুদাম কর্ষচারিগণকে 

সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আপনার যে সমন্তার সহিত 
বিজড়িত তাহ! আধ্িকার ভারতের একটি প্রধান প্রয়োজন 

ব্যাপার । যে পরিমাণ খাল্ভবস্ত ধ্বংসপ্রা্ধ হইয়! থাকে তাহা 

সম্পূর্ণ ভাবে রোধ করা অপন্তব হইতে পারে কিগ্ত যদ্দি সেই 

পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশও রক্ষা! পায় তাহ! হ্ইলে প্রায় ৭০ 

লক্ষ (লাকফের খান্ডের অভাব মিটিয়া যাইবে । আমাদের 

উদ্দেষ্ঠ খাভবস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষ যাঙ্ছাতে আত্মনির্ভরশীল হ্ইয় 

যায় পেই চেষ্টাই করা। আমাদের সেই উদ্দেশ সফল করার 

বাপারে একটি উপায় হইবে যাহাতে খাগ্যধন্ত কোন প্রকারে 
অপচয় বা নষ& না হইয়া যায়। 

ভারতবধে যে শশ্ত উৎপাদিত হয় তাছ! চাষী সংপ্রদায়ের 

নিকটই প্রথম দিকে থাকিয়! যায় । কেবলমাত্র এই উৎপাদিত 

শশ্রে সামান্য একটি অংশ বিক্রয়ের জন্য খাজারে আসে। 

সুতরাং ভাগ্ডার-বাবন্বার ছুইটি দিকের কথা! আমাদের ভাবিয়া 

দেখ! প্রয়োঞ্জশ। শ্রতোক ছোটখাট চাযীপই খান্ভবপ্ত 
খদামজাত করিয়: রাখার ব্যাপারে নজর রাখিতে হইবে 

যাহাতে পোকামাকড়, জলবৃঠ্টি বা জন্যান্য আখহাওয়াজাত 

কারণে ইহ! শট ন! হইয়া যায়। তাহাদের এমশ ভাবে 

ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে অর্ধবায় ও অন্তান দিক ছইতে 

কোন অন্ুবিধ! উপস্থিত না হয়। আম যে সমস্ত বড় চাষী 
বাবডদরের ব্যধপায়ী ও গবনেন্ট শশ্তের গুদাম করিবেন 

তাহাদেরও একই সমন্তা, যদিও তাঙ্ছাদের ছোটখাট চাষী 
বা ব্যবসায়ীদের চেয়ে সব ধিক দিয়াই সুবিধা বেশী । 

ডাঃ রাজেন্ত্রপ্রলাদ বলেন যে, আমি জানি আমাদেখ কৃষক 

সম্প্রদায় এই সথন্তার নুব্যখহ্থার বিষয়ে অড্ড নহে । একথাও 
বলা চলে না যে আমাদের চাষীরা এ বিষয়ে ওঁদাসীক্ 

দেখাইয়াছে। তাহার] তাহাদের নিজ বুদ্ধি অগ্যায়ী ব্যবস্থা 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও কোন কোন স্থানে তাহাগা সাফল্যও 

লাভ করিয়াছে । আমাদের দেশের আবহাওয়াব্র বৈষম্য 
অনুসারে বিভিন্ন অকলে থাস্ভবন্ত বিভিন্ন গুণের হইয়া! থাকে । 

কাজেকাজেই কোন এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া 

সকল সমন্তার সুরাহা! করা সম্ভব নহে। 

গুদামসমূছের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টরের একটি প্রধান কতবব্য-_ 
ছোটখাট চাষীগণ যে পদ্ধতিতে মাল ভাগারঞ্রাত করিয়! থাকে 
তাহার উদ্নতি বিধান করা । গুদাম-কর্মচানীদের সম্বোধন 
করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদের আরও একটি কত'ব্য-..মাল 

গুদামজাত করার ব্যাপারে কতকগুলি ঘ্বীতি হাতে-নাতে 

শিখাইয়া দেওয়া, কেন না কতকগুলি পুরাতন অচল পঞ্চতি 

ত্যাগ করিয়া নুতন উন্নত ধরণের পন্থা শিখান প্রয়োজন । 

খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ভাগারজাত করিয়া রাখার 

ব্যাপারটি ব্যবসাম্বীদের 'কোঠ]” এবং খাবে দিকে নজর 

ঘেওয়ার চেয়ে বেশী প্রয়োজন । সাধারণ লোকদের, সহজ 
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ভাষার ও বৈর্ধসহকারে, হাতে-কলমে বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
কাজে কাজেই গ্রাম্য চাষীদের সহিত যাহাতে প্রত্যক্ষ সংযোগ 
বজায় থাকে তাহার গ্রতি দৃষ্টি থাক! দরকার । 

তিশি বলেন, একটি কে্জন্ছানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্ত 
ভাগারজাত করিয়া রাখার বিষয়ে আমি বলিয়াছি। একটি 

স্থানে খাদ্য গুদামঞ্জাত কর্রিয়া রাখিতে হইলে যে সমস্ত সমদ্কা 
ও বিশৃ্ষলা উপস্থিত হইতে পারে তাহার প্রতিকারের উপায় 

গুদাম কর্মচারিগণের অঙ্জানা নাই । হঁহাদের কত'ব্য অসীম। 
গবর্জেন্টের হাতে যত দ্রিন খাদ্যনিয়ন্্রণ ভার থাকিবে, শধুঃ 
যে তত দিনই তাহাদের কত'ব্যপরায়ণতর দরকার তাহ 

নহে, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবার পরেও দেশের খাদ্যবর 
সঞ্চয় অপচয় ব্যাপারে তাহাদের বই কত'ব্য আছে। 

তিনি আশ! করেন যে কর্মচারিগণ যখন নিজ নিজ দেশে 

কিবরিয়া যাইধেন, তাহারা যে শিক্ষ! ও শির্দেশ লাভ করিলেন 
তাহা! বিশেষ বিশেষ অবস্থার সহিত হাতে-কলমে পরীক্ষা 

কিয় দেখিবেশ । এবিষয়ে কতকগুলি অন্গবিধ! আছে। 

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাণ বেন যে, তিনি অনুখিধার কথাগুলি 
এড়াইয়। যাইতে চাহেন না। গুদাম কর্মচারিগণ খিশেষজ্ঞ 

হিসাবে উন্তত পঞ্চতি সন্বপ্ধে সকলকে উপদেশ দিবেন । 

আমাদের দেশেও ইউনাইটেড নেশন্স্ ফুড এও এগরিকাল- 

চারাল অরগ্যানাইঞজেশন বর্ণিত 'বিশ্ব-খাদযভাগারের অনুরূপ 

একটি গাগার স্থাপন করিতে পারিলে ভাল হ্য়। হঠাং 

প্রয়োজন ঘটিলে ও আকম্মিক ভাবে বিপদ আমিলে সেই ভাঙার 

হইতে থাদ্য গ্রহণ কর! হইবে । কিঞ্ধ এই সঙ্গে একটি বিষয়ে 
আমাদের বিশেধ নঙ্জর দিতে হৃইবে যাহাতে এই ভাগারের 
জন্ত মুল্যের অযথা উখান বা পন না ঘটে । যাহাই হৃষ্টক, 

ভারতে যে আঘুনিক পদ্ধতিতে শন্ত-ভাগার স্থাপনের প্রয়োজন 
আছে তাহাতে আর সন্দেছ্র অবকংশ নাই । 

শিক্ষার পুনর্গঠন 
১৯৪৪ সাপের জানুয়ারী মাসে সার্জেন্ট প্রিপো্ট প্রকাশিত 

হইয়াছে। সাধারণ ভাবে এই রিপোর্টে প্রদত্ত নীতি ও উদ্ধেন্ত- 

গুলিকে শ্বীকার করিতেই ারত-সবকারের প্রায় ছুই বছরকাল 

সময় লাগরিয়াছে। তাহার পণ প্রাদেশিক সরকারগুলি 

যাহাতে প্রথম পঞফ্বাধিক পরিকল্পন! কার্ধকণী করিতে পারে 
তাহায ব্যবস্থা করিতেই আরও এক বছর কাটিয়া গিয়াছে। 

কেঞ্জীয় জাইন-পরিষদে প্রযুক্ত রাঞ্জাগোপালাচাঙ্গী যে বিশ্বৃতি 
প্রধান করিয়াছেন তাহাতে দেখা! যায় মোটা যুটিভাবে এই কার্ধে 
১২৫ কোটি টাকা লাগিবে। এহ বিবৃতিতে আন্মও প্রকাশ 

ষে, প্রাদেশিক সপ্নকারগুধি কর্তৃক প্রেরিত অনেক পরিকগন] 

কেশ্্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উপযুক্ত মনে 
হইলে আগামী বৎসপ্নের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক ন! ঘটিলে সে- 

গুলি কার্যকরী হইবে । বাহাই হউক, বুনিয়াধী শিক্ষার উন্নতির 
জন্ত যে পরিকল্জণ! হুইম্াছে তাহাতে সবদমেত ৫৬৯৫ কোটি 
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টাকা ব্যয় হইবে । প্রাথমিক মূলধন হিসাবে ২০৫২ ফোট 
টাকা ও পরে ধারাবাহিক ভাবে খরচ হইবে ৩৬:৪৩ কোটি 
টাকা। প্রদেশগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়ার্দী শিক্ষা দেওয়ার 
যে পন্িকক্সন! প্রস্তুত হইতেছে তাহা! লইয়া মত-বিপোধ দেখ! 

দিয়াছে । প্রস্তাব আসিয়াছে একেবারেই ৬ হইতে ১৪ বছর 

বয়স পর্ধস্ত একচীন] ভাবে শিক্ষ। দেওয়া হইবে না। ইহাকে 
ছুইট বিভাগে ভাগ করিয়া প্রথমে ৬ হইতে ১১ বছর পর্যন্ত ও 

পরে ১১ হইতে ১৪ বছর পর্যন্ত আলা! ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা 

করা হইবে। প্রথম বিভাগের উদ্ছেস্ত বীরে ধীরে ছাত্র-ছাত্রী- 
দের অক্ষর পরিচয় করানে! । অনেকের বারণ যে ৬ হইতে 

১৪ বছর পর্যস্ত বয়সের ছেলেদের যদি একই বিভাগে লইয়া 

বুনিয়ার্দী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহাতে হয়ত ক্ষতির 
আশঙ্কা! আছে। কারণ যদি কোন কোন অঞ্চলে অর্থাভাবে 

বা! অন্ত কোন কারণে এই ব্যবন্থ!' কার্যকরী হুইয়! উঠিতে না 

পারে তাহা হইলে সেইস্থান পার্থবর্তা স্থানগুলি হইতে 

পিছাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। কারণ একথা সহজেই 
অনুষেয় যে শহর অঞ্চলে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা 
প্রবতণ্ন করার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে উহ! করিয়া তোল! ঢের বেশ 

শক্ত । হুতরাং গ্রামাঞ্লে এ বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দিবে একথা 

ভাবিলে কিছু অন্ভায় করা হইবে না। তাহাক্ন চেয়ে যদি ৬ 
হইতে ১১ বছরের ছেলেদের জঙ্ঞ বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী 
শিক্ষা ও পরবতাঁ বয়সের জন্ত সাবালকী-শিক্ষার (01116 
চ:000801011) ব্যবস্থা কর! হয় তাহাতে উন্নতির জাশ! জাছে। 

এই ব্যবস্থা সমস্ত দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে তবেই 
আগ উন্নতি সম্ভব হইবে । 

এই শিক্ষা-পরিকক্পনার জার একটি অংশের অন্ধমোদন 

অনুসারে স্থির হইয়াছে বে ব্যবহারিক ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্ত 
প্রতি বছর ৫০০ ছাআকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা! কর! হইবে 

যা্ছাতে তাহারা উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার অতি- 
জ্রতা লান্ত করিতে সমর্থ হয়। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
৫ বছরে মোটাবুটনাবে ৩৬ কোটি টীকা ব্যয় হইবে । আমর! 

আশঙ্কা করি যে জনসাধারণের অর্থ এই প্রকারে অপচয় হুই- 

বার সম্ভাবনা! আছে। কারণ একথা সত্য যে এই সমস্ত ছাত্রের 

মধ্যে সকলেই ঘে তাহাদের শিক্ষা শেষ হইলে তাহাদের ক্ষমতা 
ও অভিজ্ঞতার সধ্যবহার করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইবে 

সে সন্বদ্ধে নিশ্চিন্তভাবে কিছু বল! যায় না। দেখ] গিয়াছে 

যে এই সব ছাত্র বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এ দেশে 
আসিয়! এখনও সকলের আগে চাকুরির সন্ধান করে। মৃতন 
শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়! তুলিতে ইহাদেরই আগ্রহ 
সবচেয়ে কম। এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত ভাবে বিবেচন: 

করা! উচিত । ঘে সব ছাত্রের গবেষণার দক্ষতা ও আন্তরিকতার 

পরিচয় এদেশে পাওয়া ধায় নাই, তাছাধিগকে বিদেশে পাঠান 
উচিত নয়। যে মস্ত ছাত্রকে প্রাদেশিক অথবা কেজীয় 

প্রবালী 
উপ ওর সত উপ রি নি সস ভি সি, উই বিজ পি পিপি লিজ 
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সরফানের অর্ধীনে কার্য প্রধান করা হইবে বলিয়া স্থিরীক্কত 
হইবে অথব] যাহারা নিশ্চিতভাবে ব্যবসা-বাণিজে) মন ছিবে 
বলিয়া! জান! যাইবে কেবল তাহাদেরই ব্যবহারিক ও বাণিজ্য 
শিক্ষার জন্য বাহিরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হউক । দেশের সমস্ত 

প্রাকৃতিক সম্ভার ও সুলভ ছুযোগপ্জলিক সাহায্যে যাহাতে 
দেশেই গবেষণা-কেন্ত্র খুলিয়া ছাদের উচ্চ ব্যবহারিক শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সেই দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়। 

প্রয়োজন | ভারতবর্ধই এক দিন এশিয়ার ব্যবহারিক শিক্ষা- 

কেন্ত্র হইয়া উঠিতে পারে । টেকৃনিকাল স্কুল কলেজ ও অঙ্গ 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে গীত্রই ্াপিত হইতে ব1 পুনর্গঠিত 
হইতে পারে তাহার 'আগ্ড ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন | প্রাদেশিক- 
সরফারগুলি যে সাবালকী শিক্ষার পরিকল্পনা! খুব উৎসাহের 
সহিত গ্রহণ করেন নাই তাহ! বুঝা যায় যখন দেখি সমস্ত 
দেশের জন্য প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র ২১০ কোটি টাকা ব্যয় 
বার্খ হওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এবিষয়ে আর একটি কথা, 
গ্রাম ও মফধল অঞ্লে শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য যাহাতে উপযুক্ত 
পাঠাগার “গড়িয়া উঠে তাঞ্ছার দিকেও নজর দেওয়া অবস্থ 

কতব্য । 

যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন 
মুক্তপ্রদেশে জমিধান্বী প্রথার বিলোপসাধশের কার্যকরী- 

পন্থা! নির্ধারণের জন্ত একটি ধ্মিটি গঠিত হইয়াছে 
ছুই মাপকাল পূর্বে যুক্ত এদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে জমিধ!রী 

প্রথার বিলোপসাধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন স্থির 
হইয়াছিল যে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইবে । এই 

কমিটির সদণ্ত নিয়োগে প্রায় ছুই মাস সময় লাগিয়াছে। ইহা] 
হইতে মনে হম যুক্তগ্রদেশ সরকার সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়! 
ধীরভাবে এই গুরু দাক্সিত্ব পালন করিতে ইচ্ছ,ক। 

এই কমিটি প্রায় ২০১০০১০০০ জযিদারের ভাগ্য-নির্ণয 

করিবে । কমিটিতে জমিদারী সম্বন্ধে জড়িত ব্যক্তিগণের 

প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্ত কংখেস ও সরকারী 
সদন্তের সংখ্যার অনুপাত সে তুলনায় অনেক বেশী | . 

এই কমিটি জমিদান্রী প্রথা! বিলোপসাধন সন্বস্বীয় খু'টনাট- 
কত'ব্যগুলি হির করিবে । রা ও চাষীর মাঝখানে জমিদার, 
তালুকদার প্রভৃতি ঘতরকষের মধ্যবরতা উপত্বততভোগী আছে 

তাহাদের সকলের অপসারণের পন্থা! কমিটি নির্ধারণ কত্রিবে। 

এই কমিটি জমিদারী প্রথার পরিবতে অন্ত উপযুক্ত প্রথা, 

অথবা নুতন পন্থায় জমি বিলিব্যবস্থা বিবেচনা! করিবে না। 
“চাষী ও রাষ্্রের মধ্যবর্তা উপস্বত্বতোগী” এক ব্যাপক সংজা। 
অযোধ্যার তালুকদার হইতে জারভ্ভ করিয়। আগ্রার জমিদার 
এবং কুমাস্থুনের চাষী সন্প্রদায় সকলেই ইহার অন্তর্গত। 
মধ্যন্বত্বনোগ। বলিতে ঠিক কাহার! সেকথা পরিফার করিয়া, 

বুঝা কঠিন | তাছ] ছাড়া, যে মত্ত জমিদার নিজের 
বমি নিজেরাই চাষবাস করিয়া থাকেন তাহারাও মধ্য. 



জগ্রেছারণ 

্বতভোগীর পর্যায়ে পড়িবেন কি ন! কমিটি তাছা! স্থির করিবেন। 
কমিটির প্রথম এবং প্রধান কতর্ব্য মধ্যত্বত্বভোগী বলিতে কি 
বুঝায় তাঁহার একটি নির্দিষ্ট অর্থ স্থির কর! । 

তাছ! ছাড়! মধ্যস্বত্বভোদীদের অপসারিত করিলে জমির 
অধিকান্নী হইবে কে? যদি চাষী জমির অধিকারী না হৃইয়! 
গবন্দেন্ট জমির মালিক হৃন তাহা হইলে চাষীরা! হয় তো সন্ত 
হইবে না। কারণ কংগ্রেস তাহাদের আগে হইতেই বুঝাই- 
পাছে যে জমিদারী প্রথ! উঠিয়া! গেলে জমি চাীদেরই হইবে । 

বাজেয়াপ্ত জমিদারীর ক্ষতিপূরণের পরিমাপ স্থির করাও 
একটি কঠিন ব্যাপার | সম্পত্তির বাংসরিক দামের দশ হইতে 

বিশগণ পর্যন্ত বূল্যের মাপে ক্ষতিপূরণ স্থির করিলে অযৌক্তিক 
হইবে না। বাংলাদেশে ক্লাউড কমিশনও তাহাই করিয়্া- 
ছেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণটি এককালীন ভাবে দেওয়। হইবে 
না। মিঃ রফি জাহ্মদ কিদওয়াই ব'লয়ান্ধেন যে অল্পবিত্ত 

জমিদ্ারগণকে ধনী জমিদারগণের তুলনায় বেশী জঙ্থছপাতে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়] হইবে । | 

ক্ষতিপূরণ ও সেই সম্বন্ধীয় অল্তান্ত ব্যবস্থা ছাড়া জারও 
কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার জাছে | মফত্বল অঞ্চলের শাসন 

ও রাজস্ব আদায়ে কি ভাবে কর্মচারী নিয়োগ করা যায় 

কমিটিকে তাঙ্ছাও বিবেচন! করিতে হইবে । 

জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের ফলে জধিদারগণ পৈতৃক 
সম্পত্তি হারাইবেন। এত দ্বিন এই সম্পত্তিই তাহাদের জীবন 

ধারণের একমাত্র উপায় ছিল । এ বিষয়ে আপগ্ডি জ্বানান 

হইয়াছে ও ছুই-একটি প্রতিবাদ সভাও ডাকা হইয়াছে। 

অনেক স্থলেই বল! হইয়াছে যে শ্বেচ্ছাচারী কংখ্েস সমাজের 

একটি অংশের উপর অণ্ভায় ও অবিচার করিতেছে । জমিদার- 

গণেয় দাবির একটি খসড়া ও একটি প্রতিনিধিদল মছথাত্ব! গাধার 

শিক পাঠাইবার কথা হ্ইয়াছিল। কিন্তু সকল দিক 
বিবেচন! করিয়! জমিদারের] বিরোধের পথ পরিহার করিয়া 
কংগ্রেস গবন্মেন্ট ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাহা দিবেন, তাহাই 
লইতে মন্রস্থ করিয়াছেন । কারণ তাহার! আশঙ্কা করেন যে 

ভবিষ্যতে বদি বামপন্থী কংগ্রেস মন্ত্রিষগুলী গঠিত হয় তবে 
তাছাদের কাছে হয়ত বত্মান মন্ত্রিমগওলীর চেয়ে কম সহ্থা- 

ছভূতিই মিলিবে। কমিটির কাজ আরত্ত হইয়া! গিয়াছে । 
বাংলাদেশে ১৯৩৮ সাল হইতেই জমিদারী বিলোপের ' 

আয়োজন চলিতেছে কিন্ত উহ! এখনও কাগজেপজেই সীমা- 
দ্ধ । ১৯৪০ সালে ফ্লার্টড কমিশন রিপোর্ট দাখিল করির়া- 

ছেন, কিন্তু উহা কার্ষে পরিণত করিবার ফোন আন্তরিক 

ইচ্ছা বাংল!-দরকার প্রকাশ করেন নাই। 

পরলোকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় 

অর্ত শতাক্ীরও অধিকফাল শ্বদেশসেবার পর পঙিত 

মনমোহন মালবীয় ২৬শে কাতিকফ মঙ্গলবার অপরাছে ৪-১০ 

বিবিধ প্রসঙ্গ--পরঙ্গোকে পণ্ডিত মদনমোহন ধালবীয় ১৩১ 

মিনিটের সময় কাীধাষে ধেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বত্যুকালে 
তাহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বংসর । 

অবিচলিত নিষ্ঠার ঘারা একজন মানুষ কফি পরিমাণ সাফল্য 

লাভ করিতে পারেন, মালবীরজীর সাধনা ভবিষ্যৎ বংশীয়- 
দিগকে তাহ! স্মরণ করাইয়া! দিবে । তাঞ্ছার জীবনের সবচেয়ে 
বড় লক্ষদীয় বিষয় ছিল এই যে তিনি রাজনৈতিক সংখা 

চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে অভ্ভূতভাবে গঠননূলক কাজও করিরা 
যাইতেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অমরকীতি। 
মালবীয়জী কংগ্রেস ও হিন্দূম্াসভ1 উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সছ্ছিত 
অন্তরঙ্গ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ইহাতে অনেকে বিস্ময় বোধ 

করিয়া থাকেন, কিন্তু দেশপ্রেমের সহিত স্বজাতি-ছিতৈষণার 

মূলতঃ কোন বিরোধ নাই । তাই দেশপ্রেমিক হইয়াও তিনি 
দ্বজাতিসেবকও হইতে পারিয়াছিলেন । এমন এক সময় ছিল 

যখন মিঃ গিন্নাও লীগ ও কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 

হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের অঞ্ুতম শ্রেষ্ঠ বাহক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন । মালবীয়জীর সবজাতি-হিতৈষণার ক্ষুত্রতা ব1 সক্কীর্ঘতার 
বাম্পমাতও ছিল না, তাই তিনি স্বজাতির সেবা করার সঙ্গে 

সঙ্গে সমগ্র দেশেরও অক্কত্রিম সেবক হইতে পারিয়াছিলেন 
এবং 'এইজন্তই অনেক বিষয়ে মতানৈকা থাকা সত্বেও তাহার 

ও মহাত্বা গাঞ্ধীর মধ্যে প্রগাটি সৌহার্দ্য প্রথম: পরিচয়ের পর 
হইতেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অমলিন থাকিতে পারিয়াছিল। 

১৮৬১ সালের ১৮ই ডিসেঘর মালবীয়ী জন্মগ্রহণ করেন। 
২৫ বংসর বয়সে তিনি অযোধ্যায় “হিশ্ুস্থানী” নামক দৈনিক 
হিন্পী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। আড়াই বংসর 
দক্ষতার সহিত “হিন্দগ্থানী সম্পাদনার পর তিনি আইন 

পরীক্ষা পাস করেন। ৩১ বংসর বয়সে তিনি এলাহাবাদ 

হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং অল্সদিনের মধ্যেই 
অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন । 

১৮৮৬ সাল হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রায় 

প্রত্যেকটি কংগ্রেস অধিখেশনেই যোগদান করিয়া গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলি সম্পর্কে পাগ্ডিত্যপূণ বক্তৃতা করিতেন । শ্বায়্ত- 
শাসনের অজ তিনি অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন। 

১৯০২ সালে তিনি যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 

করেন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও দৃচভাষে জাতীয় 
সম্মান ও শ্বার্থ অঙ্ষুপ্ন রাখিবার প্রাণপণ চেষ&। করিতে থাকেন। 

এই সময় ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়! সরকারের দমন- 

নীতিতে চঞ্চল হইয়া উঠে । 

ভারত সচিব ল্ মলি কার্ধভার গ্রহণ করিয়াই ভারতবধের 

শাসন-সংক্কারের ্রিকে মনঃসংযোগ করেন । আমলাতন্ত্র পথক 

নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু লর্ড মলি ইহার পক্ষপাতী 

ছিলেন না। তিনি সংযুক্ত ও পৃথক-_এর মাবামাবি এক 
শৃতন ধরণের নির্বাচনের ক্ষপারিশ কয়েন । কিন্ত বলা লর্ভ 
বিপ্টো ও আমলাতঙ্ত্রের বিরোধিতার তাহ] কার্ধে পরিণত হইতে 
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পারে নাই। ফলে ১৯০৯ সালের ৎ৫শে মে তারিখে ভ্রিটিগ 

পার্লামেন্টে পৃথক নির্বাচম-পদ্ধতিসহ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইছাতে সমগ্র ভারতবধ বিক্ষুন্ধ হইয়া উঠে। 
এই অবস্থায় ১৯০৯ সালে তিনি লাছোর কংখেসের সভাপতি 

হৃন এবং তীব্র ভাষার মলি-মিন্টো। শাপন-সংক্ষারের প্রতিবাদ 
ফরেন। তৎপর বংসর (১৯১০) তিনি বড়লা্টের আইন- 

পরিষদে প্রবেশ করিয়া সরকারের মুদ্রাযন্ত্র নিয়ামফ আইন ও 
ঘাজজ্রোহ্মূলক আইনের তীত্র প্রতিবার করেন। তাহারই 
প্রতিবাদের ফলে ভারতের বাহিরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণের 
ব্যবস্থা রছিত হয়! ১৯১৬ সালের ১৭ই নবেষর লীগ-কংগ্রেস 

সুগম কষিটি ভারতের ভাবী শাসন-সংক্কারের খসড়া প্রণয়ন 
করেন। অক্টোবর মাসে পঞ্ডিত মালবীয় প্রমুখ বড়লাটের 
আইন-পর্িঘদের ১৯ জন নির্বাচিত সদন্ত ঝুদ্ধপরবত্তাঁ শাসন- 

লংস্কার সঙ্গদ্ধে এক লিপি সরকারে পেশ করেন । পঙ্িত 

যালবীঘ্ঘ সমগ্র ভারতবর্ধ সফর করিয়া অপীম বৈর্ধের সহিত 

কংগ্রেসের দ্রাবি প্রচার করিতে থাকেন । এই সময় হঠাং 
মিলেস এনি বেপাণ্ট অন্তরীণ হন | ১৯১৭ সালে ১০ই আগঞ্জ 

পণ্ডিত মালবীর় এলাহাবাদের এক জনসভায় তীব্র ভাষায় 

সরকারের এই গতি কার্ধের প্রতিবাদ করেন। সরকারের 

দ্মনশীতিতে বিচলিত না হইয়া নিভাক পণ্ডিত মালবীর 
শাসন-সংক্ষারের অন্ত জোর প্রচারকার্য চালাইতে থাকেন । 

১৯১৮ সালে জুলাই মাসে মিঃ মণ্টেঞ্চ শাসন-সংস্কার সম্বলিত 
প্রস্তাবের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পগ্ডিত মালবীয় প্রন্তাবটি 
সংশোধনের দাবি জানাইয়! এক ধীর্ঘলিপি প্রকাশ করেন। 

মন্টেগুড শাপন-সংক্ষার শ্রগাব সম্পর্কে কংগ্রেসের মধ্যে 

ছইটি দলের হৃঠি হ়। এক দল প্রস্তাবট বর্জন ও আর এক 
দল গ্রহণের পক্ষে যত এ্রকাশ করেন। পণ্ডিত মালবীয় উভয় 

মলের মধ্য সামন্ত বিবাতনর প্রাণপণ চেষ্ট। করিতে থাকেন । 

এই সময়ে লোকমান তিলক দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি 
মনোনীত হন, কিন্তু তিনি হেচ্ছায় পদত্যাগ করাতে পণ্ডিত 
মালবীয়কেই দিষ্লী কংগ্রেসের মূল সভাপতি কর হুয়। পণ্ডিত 
মালবীয় সভাপতি হিসাবে মুক্ত কর্মপন্থার উপর জোর দিয়া 

এবং ভারতের স্বারন্তশাসন অ'ধকার দাবি করিয়া! ওজহিনী 

ভাষায় বড়তা করেন। কফিত্ত ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাছ 

সত্বেও ১৯১৯ সালে ২৩শে ডিসে তাখিখে মণ্টে চেমপ- 
ফের শাপন-সংকার আইন বিধিবদ্ধ হুয়। এই সময় 

পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 

হুয়। পঞ্িত মালবীয় ভায়ারী হৃত্যাকাণ্ডের খ্বরূপ উদঘাটনের 

জভ পঞ্াব প্রবেশ করিতে যাইয়! বাথকাম ছন। অবশেষে 

কংগ্রেস সাব-কমিটি মালবীয়জীর সহায়তায় ডায়ারী অনাচারের 
লোমছ্র্ধক বিবরণ জনসমান্ষে প্রকাশ করেন। দেশের এই 

ছর্দিনে কংগ্রেস তথা জ্ঞাতি মহাক্বা গান্ধীর প্রেরণার 
অহিংল অঙলহযোগ অস্ত করে। পঙিত মালধীয় ছই বার 

প্রবাঙ্ী ১৩৫৩৬ 

ফারাবয়ণ করেন । ১৯৩১ সালে মহাত্মা গা্ধী প্রস়ুখ নেতৃ- 
স্বন্দের সঙ্গে ইংলঙ্ে গমন করিয়া] গোল টেবিল বৈঠকে 
যোগদান কম়েন। 

 পঙ্চিত মালবীয় কংগখ্রেসসেবী হইলেও হিন্তৃত্ব বোধকে 
কোন মতেই বিসর্জন দিতে পারেন নাই । গৌড়! হিন্দু হইলেও 
তিনি শুদ্ধিসংগঠন, জঅন্পুশাত] বর্জন এবং সকল শ্রেণীর হিন্দুর 

যণ্যে এক্য স্থাপনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়া 

ছেন। হরিজনদের জন্ত তিশি একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়া- 

ছিলেন । হিন্ুগণ তাহাকে সমাজের অন্তম শুল্ত বলিয়া মনে 

করিত। 

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিভালয় পণ্ডিত মদশমোহন মালবীয়েপ 
জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি । এই শতাক্শির প্রথম দিকে তাহার 

যনে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্বাপনের গণ জাগে। তাহার 

বন্ধু মুী মাধোলাল তাহার মনোভাব জানির়া অর্থ সাহায্য 
করিতে চাহিলেন। কিন্ত ইহার অল্প পরই কাশীতে (সন্টাল 

হিন্দু কলেজ স্বাপিত হওয়াতে তাহ্]র পরিকল্পন! খন কাধকবী 

হয় না। কিন্তু ১৯০৪ সালে কাশীতে কাখর মহারাজ্ার 

সতাপতিখে অন্ঠিত এক জনসভায় তাহার মুতন একটি পরি- 
কল্পনার কথা প্রকাশ করা হয়। 

বিজান, শিল্প, কল? প্রতি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে 

ধর্ম শিক্ষা এবং সংন্ত পঠনের ব্যবস্থা করিয়! হিন্দু যুখকদিগকে 
ছিন্দু ধর্মশান্ত্রাগ্ুপারে জীবনযাপন করার উপমুস্ত করিয়া গড়িয়া 

তোলাই ছিল বিশ্ববিষ্ভাপয়ের প্রধান উদ্দেশ্য । কি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সরকারী অনুমোদন লাভের প্রশ্ন উঠিলে বেদাধ্যয়ন 
শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিক1 হইতে বাদ দিতে হয়। 

অতঃপর মালবীয়জী কি ভাবে সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া 

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করেন তাহা! সুবিদিত। 

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকলসে সতত কর্মব্যস্ত থাকিতে 

হওয়ায় তাহাকে বিরাট আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে 
হইল । প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায় শেধ পর্যগ্ প্রয়োজনীর অর্থ. 

সংগৃহীত হুইল এবং ভারত-সরকার বিষ্টি হাতে লইলেন। 
তনানীত্তন বড়লাট লর্ড হাডিষ্ক তাহাকে এই কার্ধে বিশেষ 

সহ্থায়ত। করিয়া প্রত ভারত-বদ্ধুর কাজ করেন। অবশেষে 
১৯১৫ সালে ২২শে মাচ্চ কাম হিন্দু বিশ্ববি্ভালয় বিল পরিষদে 
উত্থাপিত হইল এবং যথাকালে উহ! আইনে পরিণত হয়। 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মালবীয়জী উহার উন্নতিকজে 
জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত চেঞ্টিত ছিলেন । 

কিছুদিন যাবং তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাহার 

উপর নোয়াখালীতে দাক্গাহাঙ্গামার বিবরণ শুনিধার পরই 
ঠাহার অনুস্থত] বৃদ্ধি পায়। নোরাখালীর ঘটনায় ঠাহার 
মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছয় এবং তিনি সবিশেষ মর্মবেদনা 

অচ্ছভব করেন। এই অন্ুস্থতাই জ্রমে তাহার হ্বহ্যুর কারণ 
হইব! ধাড়ায়। | 



শাহজাদা দারাঙুকোর জীবনী 
শ্রীকালিকারগ্রন কানুনগে। 

তৃতীয় অধ্যা্ 

ধারার মন্সব ও স্থবাদারী 
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দারার মন্সব ও স্থবাদারী আলোচনা করিবার পূর্বে 
মোগল সাম্রাজ্যে অভিজ্গাত শ্রেণী সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার 
কথা বলা আবশ্ক। মোগল সাম্রাজ্যে অভিজাত শ্রেণী 

দুই ভাগে বিভক্ত ছিল? পুরুধান্ুক্রমিক ভূম্বামীবর্গ এবং 
সম্রাট দরবারের উপাধিপ্রাঙ্ত সামরিক অসামরিক উচ্চ 
শ্রেণীর রাজপুক্রষগণ। প্রথমোক্ত অভিজ্াতবর্গের মধ্যে 
সাধারণতঃ হিন্দু সামন্তরাজগণই ছিলেন প্রধান। মুসলমান 
আমলে মুসলমানধিগের মধ্যে পুরুষপরম্পরা জন্মগত 

অধিকারে হই কোন জমিদার শ্রেণী ছিল না। মোগল 
সাম্রাঙ্জে শ্বয়ং সম্রাটই একমাত্র প্রভু, যুবরাহ্ধ হইতে 
দ্রীনতম ব্যক্তি সকলেই গ্রঙ্জা এবং আজ্ঞাবহ ভূত্য। 
তিনি অন্নদাতা, নিমকের মালিক, প্রজ্জার ধন মান-ইজ্জৎ, 
এবং ধশ্মের রক্ষক। প্রজাগণের মধ্যেই গুণ কর্ধ এবং 
স্বভাব অনুযায়ী শ্রেণীনংস্থাপনে তাহারই একমান্তর অধিকার, 
বঝাজসেবা ছিল আভিঙ্গাতা লাঁভের প্রশত্ত পথ, এবং 
রাজার নিকটতম অতি বিশ্বস্ত অন্চরবর্গকে রাজসংসারে 
এক-একটি “পোধাকী* পদ ও কাধ্যভার প্রদান করা 
হইত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের সামস্ত দরবার এবং 

মিশরের ফাতেমী খলিফার দরবারের স্তান হিন্ুস্থানে 
স্থলতানী আমলে স্থলতানের খান তৃত্যগণ অভিজাত 

শ্রেনীর মুখপাত্র ছিলেন, পদবীও প্রায় অনুরূপ ছিল। 
স্থলভানী দস্তার-ধানের ( আধুনিক খানার টেবিল) 
'চাশনীগীর ( যিনি প্রত্যেক পেম়্ালা বা থালি পরিবেশনের 
পূর্বে চাখিয়! দেখিতেন), সর্-দোয়াতদার (প্রধান মস্যাধার 
রক্ষক), হুত্তী ও অশ্বশালার রক্ষকের পদ অতি সম্মানজনক 
ছিল। সম্রাট প্রথম চার্লস শিকার হইতে ফিরিবার 
পর তাহার ভান পায়ের এবং বা পায়ের বুট ভূতা খুলিবার 
পুরুষান্থক্রমিক অধিকার (02800 08০৮ 1১0০% ০1 0179 
[80)119) যেমন ছাভিঙ্গাতান্থচক ছিল, স্থলতানী আমলে 

স্থলতানের ঘোড়ার অস্থায়ী সহ্থিসের পদও ( মীর আখোর ) 
তদ্্রপ একটি বিশেষ অধিকার এবং শ্লাঘনীয় পদ বিবেচিত 

হইত। মোগল আমলে সম্রাই ছিলেন সাম্রাজা, বাদশাহী 
দরবার শাহীষছলের প্রতিচ্ছবি এবং বিরাট সংস্করণ মাত্র। 
মোগল দরবারের মীর-সামান পদে নিযুক্ত হইতেন এক জন 

অতি উচ্চপদস্থ আমীর; কাগজে-কলমে শাহীমহলের 
যাবতীয় সরঞ্জাম-বাদশাহী "তোষাখানা*র (ভা 8:৫:0১৪) 
সকল ঞিনিষের তত্বাব্ধায়ক । অতীতকে উপহাপ করিয়া 
“মীর সামান* বা “খান্-ই-সামান” “খানসামাত্ব* প্রাপ্ত হই 
কলিষুগে বড়লোক সাহেব-হ্থবার অঙ্ুরূপ পরিচধ্যা করি- 
তেছে। প্রাক্-মোগল যুগের “সরবত-দার" পানীয় পরি- 
বেশক ইত্যাদি খেতাব মোগল যুগে না থাকিলেও বিশেষ 
বিশেষ ব্যাপারে উচ্চপদস্থ আমীরগণ এ কাজ করিতেন। 

সম্রাট আকবর সর্বপ্রথম সুক্াতিসুশ্ম ভাবে অভিজাত- 
বর্গের মধো “শ্রেণী” বা “জাত" এবং প্রতোক শ্রেণীর মধ্যে 
লঘিষ্ঠ গরিষ্ঠ স্থান নির্ণয় এবং বেতন নির্ধারণের জন্ত সওয়ার 

নির্দিষ্ট করিয়া মনসবদারী প্রথা প্রবঞ্তিত করেন। মনসব- 
দাবীর বাহিরে অন্ত অন্ত কোন শ্রেণীর পদের অস্তিত্ব ছিল 
না। সরকারী বেতনভৃক্ অসামরিক এবং সামরিক উভয় 
শ্রেণীর কম্মাধাক্ষ, এমন কি খ্যাতনাম! কবি, চিকিৎসক, চিত্র- 
শিল্পী, রাজস্ব বিভাগের উর্ধতন কর্মচারীবর্গ, কবুতরখানার 
ভৃতাবর্গ পধ্যন্ত সকলেই ক্রমশ: এই মনসবদারী ব্যবস্থার 
আওতায় আসিয়া পড়িল । সামৰিক বিভাগে অশ্বারোহী 
যোদ্ধার অধিনামকগণ আকবরশাহী শদহ-বাসী” হইতে 
“্দহ-হছাজারী” পধ্যস্ত ছেষট্ি ভাগে বিভক্ত ছিল, কিন্ত 

সাধারণতঃ কোন সামন্ত কিংবা সেনানায়ককে “পাঁচ 

হাঙ্জারী”র উর্ধে মনসব প্রদান কর! হইত না। জাহাঙ্গীর 
ও শাহজাহানের আমলে মনসব ক্রমশঃ ফাপিয়া ষাট 
হাজারী পর্যযস্ত হইল, কিন্তু সাত হাক্জারীর উর্ধতন মনলব 
সমাটের পুত্র, পৌত্র, শ্টালক, শ্বশুর কিংবা সম্রাজ্জী ভিন্ন 
প্রজাসাধারণকে দেওয়া হইত না। সামরিক বিভাগের 

প্রত্যেক শ্রেণীর মনসবদারকে কোন্ শ্রেণীর কয়টা ঘোড়া, 
হাতী, উট, খচ্চর এবং গরুর গাড়ী রাখিতে হইবে নির্দি্ 
ছিল) কিন্তু কয়জন অশ্বারোহী সৈন্ত কোন্ শ্রেধীর 
মনসবদার প্ররুত প্রস্তাবে তাহার “তাবিন” (09000108978) 
অনুযায়ী রাখিতেন উহার হিসাব আজ পর্যন্ত কোন এঁতি- 
হাসিক সঠিক ভাবে নির্ণঘ করিতে পারেন নাই । মোটামুটি 
বলা যাইতে পারে “সদী" [ একশভী মনসবদার ] হইতে 
উর্ধতন প্রত্যেক মননব বা. 001010870 একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 

সামরিক ইউনিট ছিল। নমুনাত্বরূপ আইন-ই-আকবরী 
হইতে আমর! “সদী”,) প্ছাজারী* এবং “দহ-হাজারী” 

মনসবদারের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি । 



১৩৪ 
হারার 

(১) “সদী'*--ঘোড়ার সংখ্যা ও শ্রেণী-- 
ইরাকী *+-মুক্ন্ব *+-তৃর্কী ২4-ইয়াবু ২+ 
তাজী ২--১০টি ঘোড়া 
হাতী বিডির শ্রেণীর ৪টি 
উট ঘটি 

গরুর গাড়ী ৫টি 
মাসিক বেভন_ 

প্রথম শ্রেণী--৭০০২. 

দ্বিতীয় টি ৬০০৬ 

তুতীয় » ৫০০২ 
(২) “হাঙ্জারী” 
ঘোড়া-( ইরাকী ১০ 7মুজাগ্রস্ ১০+তুক ২১-1- 

ইয়াবু ২১+তাজী ২১+জঙ্গলা ২১)- 
মোট ৪ 

হাতী--(শেরুগীর ৭4 লাদ| ( শ্বেতবর্ণ নয়) ৮+ 
মঞ্জোল! ৭+করাহা ++ কণুর কিয়! ২) 
মোট ৩১ 

উট--২১ কাতার অর্থাৎ ২১টা 
খচ্চর--৪£ কাতার (বোধ হয় ৫টিতে এক কাতার) 

অর্থাৎ ২১টা 

গরুর গাড়ী---৪২ 
মাসিক বেতন-_- 

প্রথম শ্রেণী-”৮২০০৭ 

দ্বিতীয় » ---৮১০০২ 
তৃতীয় , স৮৮০০০৭% 

[৩] দহ বা “দশ হ'জ্ঞারী* 

ঘোড়া-উকাকী ৬৮শ-মুঙ্গন্নস ৬৮+-তুকী ১৩৬4 

উ-াবু ১৩৬+জঙ্গলা ১৩৬ )০5 মোট ৫৪8৪ 

হাতী--(শেরগীন ৪০+-সাদা ৬০+মক্জোলা ৪০4 
রাহা ৪০4-কাতুরকিয়' ২০)- মোট ২০০ 

উট--:১৬০ (কাতার 
থচ্চ₹-.৮৪০ কাতানু 'অর্থ।ৎ আম্ুমানিক ২০০ 

গরুর গাড়ী--৩২০ 

মালিক বেসন ৬০ ০০০ টাকা। 

জবালী ১৩৫৩ 

[যথা দৈনিক ৬ সের দানা ই দাম। খিৎ দাম, 
চিনি ১৭৪ এবং /৫ সেব ঘাস ৩ দাম । ইহা! ছাড়। “জীন" 
খরচ (ঘোড়ার চিরুণী, নাল, গামছা! ইত্যাদি বাবত মোট) 
৭০ দাম বা ১০) |] 

* একটি মুজক্লল (ইবাশী-তুকী দো-আাশলা ) ঘোড়ানস 
মাসিক ব্যয় ১৪২ ( ৫৬০ দাম) 

একটি তৃকী (তুরাণ দেশ হইতে আমদানী ) ঘোড়ার 

মাসিক ব্যয় ১২২ 
একটি ইয়াবু (তুর্বা এবং হিন্ুস্থানী দো-জাশলা ) 

ঘোড়ার মাসিক ব্যয় ১০২ 
একটি তাজী ( মদ্রজস্ত্ ভবেতাজী ) মন্ত্র অর্থাৎ পশ্চিম 

পঞ্চনদ দেশজাত উৎকষ্ট ঘোট কী ৮২ 
একটি জঙগগ। ( দেশী মাঝাবি ' 

(খ) হাতী 

শেরগীর শ্রেণী--মাসিক বয় ৩০০ (১২১০ দাম) 
সাদ! (সাধারণ )--মাসিক বায় ২০২ 

মঞ্োল। ৮ ৮১৫৭, 

রর করাছ। ৮ ৮ ১৩৬ 
কাও্রকিয়। ৮. ৭0০ 
(গ) উট 

একটির মাসিক ব্যয় ৮* 
(ঘ) গরুর গাড়ী 

প্রত্যেক গাড়ীর জন্য বরাদ্দ ১৫২ (৪টি বলদের খোরাক 
১২৬, চাকার চবিব, মেরামত ইত্যাদি ৩২) 
উল্লিখিত খরচবাদ ঘোড়সওয়ার, চাকর-বাকর ইত্যাদির 

বেতন ও মঙ্ধুরি মোটামুটি নিয়ে লিবিত হইল +--. 
(১) অশ্বারোহী, ইরাণী-তুরাধী মাসিক ২৫৬ $ হিন্দু 

সানী ২০ 

. * (২) একটি শেএগীর অর্থাৎ ঘ্বিতীয় শ্রেণীর হাতীব 
মান্ধত, "ভৈ*, মেঠ ইত্যাদি পাচ জন চাকর। 
মাহুতের মাসিক বেতন ৪০ $ “ত5* মাসিক 
বেতন ২1০, মেঠ নিক মজুরী চারি দাম 
বা /২০ 

(৩) প্রত্যেক দুইটি ঘোড়ার জগ্ত একজন সহিস, 

আকবরনামাএ "পরিশিষ্টগ আইন-ই-আকবরী পুস্তকের মাসিক বেতন ৩০ 

সরকারী হিসাব অন্যযায়ী এক-এ** জন মনসবদারের আলনু- 
আন্ত'বলের ডিন্তী (১৫ ঘোড়ার আতন্তাবল) 

মানিক বেতন ২০ 
মানিক মাসিক ব্যয় £_ আন্তাবলের ধর্রাশ ( সবঞ্ধান রক্ষক) 

(ক) ঘোড়া মাসিক বেতন ৩.০ 
একটি ইরাকী [ অর্থাৎ আরব দেশজাত কিংবা ভাদুশ আন্তাবলের বাড়ুদার ».. » ১৮১০ 
গুণসম্পন্ন ] ঘে'ড়ার মালিক খাদ্য-ব্যর়--৭২* দাম কুলীর মন্ুরি দিক « দাম আছুমানিক ২১৭1 
বা ১৮৬ [৪০ দামে এক টাকা হিসাবে] 



অগ্রহায়ণ 

(৪) প্রত্যেক ৫০টি উটের জন্ত একজন “সর্বান্” এবং 
উচ্থার অধীনে পা5 জন চাকর। 
"সর্বানেশ্র বেতন মাসিক ৫২ 
প্রত্যেক চাকর টনিক ২ দাম ব| ১০ 

খরচপত্র বাদ দিয়া মনসবদারগণের লাভ বিশেষ কিছুই 

থাকিত না। এ জন্ত প্রথম প্রথম মনসবদারগণ মিলিটারী 
ঠিকাদারগণের ন্যায় সরকারকে ঠকাইবার জন্য অনেক 
কাণ্ড করিতেন, বদধাযুনীর ইতিহাসে উহার সবিস্তার উল্লেখ 
আছে। পরবস্তীকালে সামরিক বিভাগে দুর্নীতি দমন 
করিবার উর্দেশ্টে আকবর বাদশাহ স্থলতানী আমলের 
“দাগ” [ ঘোড়ার গায়ে সরুকানী মার্কা ] এবং “চেহারা” 
[ সিপাহীর অঙ্গাবয়ব বপন বা হুলিয়! ] পুনঃপ্রবন্ভিত 
করেন। এক জন পাঁচ হাজারী মনসবদার সাধারণতঃ এক 
হাঙ্জার অশ্বারোহী নিঙ্জ তাবিনে রাখিলেই বোধ হয় পাঁচ 
হাজারীর বেতন পাইতেন। ছোট বড় সকল মনসবদার 
একমাত্র সআাটের আজ্ঞাধীন । প্রয়োজনমত কোন অভি- 
যানে দশ হাজারী মনসব্দারের অধীনে এক হাজারী, সাত 

হাঞ্জারীর অধীনে সাত শতী মনসবদারকে কাঙ্জ করিবার 
হুকুম সম্রাট দিতে পারিতেন, কখনও কখনও এক জন 
উচ্চপদগ্থ সর্বাধিনায়কের নির্দেশ অনুসারে কাক্গ করিবার 
জন্ত ছুই বা ততোধিক কিকিৎ নিম্নপদস্থ (বখা এক জন 
সাত হাজান্বীর অধীনে “চার হাঙ্জারী” হইভে “হাজারী” 
পধ্যস্ত ) মনসবদার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইলে এই অবীনস্থ 
মনসখদারগনকে “কৌমকী" ব1 সাহায্যকারী সেনানায়ক 
বলা হইত। প্রধান সেনাপতি সাধারণত: এইরূপ 
“কৌমকী* মনসবদারের কোনরূপ গুরুতর শাস্তিবিধান 
করিতে পারিতেন না, সম্রাটের কাছে তাহাদের বিরুদ্ধে 
অরিষোগ করিতে পারিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা শাস্তির 
সময়ে প্রত্যেক মনসবদধারকে তাহার অধীনস্থ সৈশ্ভগণের 
যানবাহন, রসদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইত। 
বাদশাহ হুকুমঙ্ারি করিয়াই প্রায় খালাস। এইজন্যই 
পাঁচ হাজারী মনসবধারকে এক হাজার যোদ্ধার জন্ত পাঁচ 

হাজারীর বেতন দেওয়া হইত । 
পু ৮ 

বাদশাহী আমলে সরকারী কোযাগার হইতে উপযুক্ত 
ব্যক্তিগণের জন্ত ছুই রকম বৃত্তি এবং বেতনের ব্যবস্থা! 
ছিল। কেহ কেহ প্রথমে দৈনিক ভাতা পাইতেন ( থা, 
উদ্গীর সাছুল্ল খা) পরে তাহারা মননবদার পদ্দে উন্নীত 
হইতেন। ধাহারা ভাতা পাইতেন তীহাদিগকে 
"যোজিনাদার* বলা হইত। মনলব প্রাপ্চির পূর্ব্ব পর্যস্ত 
শাহাজাদ্দাগণ দৈনিক ভাতা পাইতেন। ১৬২৮ আষ্টাষের 

২৭শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১৬৩৩ গ্রীষ্টান্ষের ৪51 অক্টোবর 

শাহজাছ। হারাশুকোর জীবনী ১৩৫ 

পর্যন্ত শাহজাদা দারা দৈনিক এক হাজার টাকা ভাতার 
"রোজিনাদার” ছিলেন । কিছুপ্দন পূর্বে তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাশুজাকে শাহজাদাগণের মধো সর্বপ্রথম দশ হাজানী 

.মনসব প্রদান করিয়। দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রেরণ কর! 

হইয়াছিল। এ বৎসবেব ৫ই অক্টোবর শাহজাহানের 

চাঁঙ্জ ম!সাহযায়ী জন্ম দিনের দরবারে দারা প্রথম যনসব 
লাভ রিঙেন--বার-হাঁজারী [ণ্জাত*] ছয় হাজার 

"সওয়ার এই উচ্চতম পদমধ্যাদার সহিত দিল্লী সাম্রাজ্যের 
ভাবী উত্তরাধিকারী শাহজাদাকে সরুকার হিলারের 
(বর্তমান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত) ফৌজদারী প্রদত্ত 
হইল। হুমা বাদশাহ হইতে শাহজাহান পথ্যস্ত সম্াটগণ 
রাজ্যারোহণের পূর্বে স্ব শ্ব পিতার নিকট হইতে সরকার 
হিসার জায়গীরন্বরূপ পাইয়া আদিতেছিলেন। এইজন্ 
“ফৌজনার-ই-হিসার” যেন শাহী আমলের প্রিন্স অব 
ওয়েলস অর্থাৎ সমাটের মনোনীত যুবরাজ, ব্রিটিশ 
সামাজ্যে নিউ ইয়া” ডে এবং সম্রাটের জন্মদিন গেজেটের 
ম্যায় সম্রাট আঞ্বরের সময় হইতে নওরোজ-দরবার, এবং 
সৌর ও চান্দ্র মাস অনুসারে গণিত সম্রাটের জন্মতিথিদ্ধয় 
উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত "ওঞ্জন-ই-শম্সী* এবং “ওজন-ই-কমরী” 
--এই তিন বার প্রতি বৎসরে মনসব, খেতাব ও ইজাফার 
( মনসবদারগণের পদবৃদ্ধি ) তালিকা] বাহির হইত! জন্ম- 
তিথিদ্বয়ে “ওজন* ব1 তুলাপুকুষ-দানের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান 
আকবর বাদশাহ প্রথম প্রবর্তন কারিয়াছিলেন,* এবং উঠা 
আলমগীরশাহী আমলের প্রথম কয়েক বর্ষ পধাস্ত প্রচলিত 
ছিগ। এই জ্ন্মতিথিহ্বয়ের প্রকাশ দরবারে '“নগরেজ” 
দরবারের ছাঁয় অভিজাতবর্গ এবং প্রত্যর্থীগণের নিকট 
হইতে বাদশাহ নঙ্জগর গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে খেলাত 
প্রদান করিতেন, এবং «“ওছনেশর দ্রব্টি দীনহুঃখী 
ফকিরকে খয়রাত এবং সাধারণের হিতার্থে চিকিৎনক ও 
আলেমগণকে দান কর] হইত | রাজন্ব এবং বিজয়ঞক 

জপ শা শপ প ৩ জপ জপ জর 

% সৌর জন্মতিথিতে সম্রাট আকবরকে নিম্নলিখিত ভ্রবোর স্বার1 ওজন 
করা হইত--বথা দর্ণ, পারদ, রেশম, পন্ষজব্, তেবলউবধি, খি, লৌহ, 
পায়সার, সাতপ্রকার খান্থশস্ত, লবণ, তুতিয়৷ [ 79৮-:-60055 2] 

ইত্যাদি । এই দিনে সপ্রটের বত বৎসর বয়দ পূর্ণ হইত তত সংখাক জেড়। 
ছাগল ও পাধী,_যাহার। এই নষস্ত প্রতিপালন করে তাহাদিগকে দান 
করা হইত, এবং বহদংখাক ছোট জানোয়ারকে বন্ধনযুক্তি দেওয়া হুইত। 
চান্স জন্মতিথিতে সম্াটকে রৌপা, বঙ্গ (৮10 ), বস্ত্র, সীনা, ফল, তরি- 
তরকারী এবং সরিষ! তৈলের দ্বার! ওজন কর! হইত । উদ্ভয় পব্বেই 
সান্-প্রিরা উৎসব হইত। অন্দর মহলে রক্ষিত একটি রজ্ছুতে প্রতি 
বৎমর সৌর-চাশ্্র বৎসর হিসাবে এক-একটি গ্রন্থি যোগ করিয়! বয়সের 
হিসাব রাখা হইত | 
পাইতেন। জাহালীরের রাজদ্ধে ত্রাঙ্গণের ভাগ ক্রমশঃ কম হইতে হইতে 

অ।কবরের সমর দানসাসগ্রীর অধিকাংশ ব্রাঙ্গণণ 

শাহজাহানের রাজত্বে শৃঙ্টে পরিণত হইল (লাহোরী, বাদশীহনান1)। 
[গুজবের জন্ত হষ্টব্য 49৮, 18--131060708700, 79, 26667, 10068065] 



রতি 
হা 

ধনের এক অংশ দিল্লীশ্বর এই ভাবে প্রজাগণকে পুনঃগ্রদান 
করিতেন__“সহঅগ্ুণমৃত্তটুমাদতে হি রসং রবিঃ।" 

ইহার পর শাহ্জাদ। দারার মনসব অস্বাভাবিক রকম 
ভ্রুত গতিতে বাড়িয়া কয়েকটি ইঞ্জাফা বা প্রমোশনের পর 
পচ বৎসর পরে দ্রাড়াইল, বিশ হাজারী জাত ও দশ হাগার 
সওয়ার । এই পাচ বলরের পরবতী দশ বৎসর অর্থাৎ 
১৬৩৮ হইতে ১৬৪৮ পর্যন্ত যুবরাজের “জাত* বাড়ে কমে 
নাই বটে, কিন্তু “সওয়ার” কয়েকবার বাড়িয়াছিল, এবং 

এই “সওয়ার”-এর মধ্যে ছিল কয়েক হাজার “দো- 
আস্পাহ্”, “সে আস্পাহ” | মনসবের শ্রেণী বা “জাত” 
না বাড়াইয়া অন্ুগৃহীত কিংবা সুক্ষ মনসবদারের বেতন ও 
জায়গীর বুদ্ধ করিয়া পুরস্কৃত করিবার ইহাই ছিল ব্যবস্থা । 
১৬৪৮ ত্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে দারার জাত" বিশ হাজারী 
হুইতে তিশ হাঞ্জারী এবং আট বৎসর পরে ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে ত্রিশ হাঞ্জারী হইতে চল্লিণ হাজারী হইয়। 

গেল। এই সময়ে শুজা ও আওরঙগজেবের মনসব একুনে 
দ্ার।র মনসব অপেক্ষা কম ছিল। কনিষ্ঠ হইপেও 
দাক্ষিণাঁতা এবং মধ্য এশিয়া! অভিযানে রুতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়া আওরঞজজেব অপেক্ষারুত অলস স্বাব শুজার সহিত 
সমান পদম্ধ্যাদ। লাভ করিয়াছিলেন । দারাকে সর্ব- 
বিষয়ে সম্রাট কনিষ্ঠ কুমারগণের নাগালের বাহিরে, প্রতি- 
দ্বন্ঘিতার উর্ধে রাধিয়াছিলেন । ১৬৫৭ খ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বর 
মাসে সম্রাট শাহজাহানের ভাগা বিপর্যায়ের অশ্তভ সৃচন!- 
স্বব্ধূপ রোগশয্যা গ্রহণের কয়েক দিন পরে “পিতৃভক্তি ও 
শুশ্রবা”্র পুরস্কারম্বরূপ শাহজাদা! দার! পিতার নিকট 
হইতে পঞ্চাশ হাজারী মনসব এবং ভ্রাতৃবিরোধের প্রাক্কালে 
ঘাট হাজারী “ঞ্রাতণ্। চল্লিশ হাজার “সওয়ার* (উহার 
মধ্যে ত্রিশ হাজার “দো-আস্পাহ”, “মে-আস্পাহ* ) লাভ 
করিয়াছিপেন। 

দারার মনসবের হিসাব-নিকাশ হইতেই বুঝা যায় 
বাদশাহী আমলের ইতিহাস এই যুগে কি প্রকার ছুর্বোধা 
হইয়া পড়িয়াছে। মন্সবদারী প্রথার “জাত”, "সওয়ার", 
“দো-আস্পাহ*, “সে আস্পাহ” ইতাাদি মারপ্যাচ বুঝিবার 
মত কাগজপজজ বোধ হয় উজীর সাছুল্প। খার পেশদস্ত বা 
পেশকার ঝাঞ্জ] রঘুনাথের বংশধরগণ* আগুন পোহাইয়া 

জপ | জি জা হত যা ল শা শা পসরা আর 

* কটক শহরে সার বনাথের প্রতিবে (ছিবেন রাজ রঘুনাথের 
অন্যতঘ বংশধর লাল! ব্রিগগনাগায়ণ। রঘুদাথের পরিবারের এক শাখা 
নিজাধ-উল-মুলুকের সহিত দাক্ষিণাতা চলিয়! গরিয়াছিলেন। এই শাখার 
শেষ খাতনাষ। পুরুষ ছিলেন পরলোকগত মহারাজ সার্ কিবণপ্রসাদস্ী ৷ 
বিজনায়ায়ণঙ্গীর কাছে গাহার পুর্ঘজগণের এক বংশতালিক] দেখিয়াছি । 
তিনি বলিযা!ছিলেন, তাহার পিতার জানল পর্যাস্ত ঘরবোধাই বাদশাহী 

প্রবালী ১৩৫ 

নিঃশেষ করিয়াছেন। জয়পুরে শেষ পর্ধ্যস্ত যাহ! ছিল তাহাও 
নই হইয়া গিয়াছে। এখন নিজাম বাহাদুরের অজ্ঞাত 
পুরাতন দপ্তর একমাত্র ভরসা। প্রসিদ্ধ এঁভিহাসিক 
ব্লকম্যান এবং ডাঃ পল হর্ণ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত 
গবেষকগণ “জাত”, “সওয়ার” “দো-আস্পাহ* (ছুই ঘোড়া), 
« সে-আস্পাহ” ( তিন ঘোড়া ) ইত্যাদির বেতন, প্রত্যেক 
মনসব অনুযায়ী থোড়সওয়ার এবং ঘোড়ার সংখ্যা নিরূপণ 
করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন | আমাদের ভবিষাৎ 
এতিহাসিকগণের গবেষণায় অধিক আলোকপাত হইবে 
কিন! ভবিতবাই বলিতে পারেন। 

সম্রাট শাহঙ্গাহানের ৬৬তম চান্দ্র জন্মভিথি ( শনিবার, 
ওর! ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ গ্রীইাব ) শাহজাদা দারার জীবনে 
একটি স্বরণীয় দিন। মহারাণ! বাজসিংহের বিরুদ্ধে 
অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া! শাহানশাহ তাহার নব- 
নিশ্মিত রাজধানী দিল্লী-শাহজাহানাবাদের দেওয়ান-ই-আম 
প্রানাদে এই জন্মভিথি উৎসবের দরবারে শাহজাদা দারাকে 
“শ'হ-বুলন্দ-ইকবধাঙ” উপাধি দান করিয়াছিলেন। দরবার 
বসিবার পূর্বের শাহী "“জাম্দারখান1”* বা বসনাগার হইতে 
আড়াই লক্ষ টাক] মুল্োর মণিমুত্তাখচিত বাদশাহী পোষাক 
দারার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছদে ভূষিত 
হইয়া শাহঞ্জাদ! সম্রাটের তুলাপুরুষ-দান অন্থষ্ঠানে উপস্থিত 
হইলেন। “ওজন” ব্যাপার সমাপ্ত হওয়ার পর শাহান- 

শাহ তীহার উষ্ধীষ হইতে “সর্বন্দ” [ উফীষ বন্ধনী ] 
খুলিয়৷ নিজ হস্তে পুত্রের পাগড়ীতে বীধিয়৷ দিলেন। দুই 
লহর দামী মুক্তার মালা এবং গোলাপী রঙের একটি বড় 
বৈছুধ্যমণি [কুবী] এই সর্বন্দে ছিল--মু্য সাড়ে চার লক্ষ 
টাকা। উক্ত খেলাত এবং “সরবন্দ” বাতীত নগদ ত্রিশ 
লক্ষ টাক! শাহজাদাকে “ইনাম” দেওয়া হইল। মসনদ- 
ঝরোক। বা সিংহাসন-ছলিন্দে সেই দিন মযুর-সিংহাসনেরণ' 
পার্থে শাহানশাহবর হুকুমে একটি স্থবর্ণনিশ্মিত রাজপীঠ 
স্থাপিত হুইয়াছিল। শাহানশাহু পুত্রকে “শাহ-বুলদ্দ 
ইকবাল* উপাধি ভ্বার! অভিহিত করিয়া! উক্ত স্থ্বর্ণপীঠে 
উপবেশন করিবার আদেশ দিলেন ৷ শ্বভাবনর যুবরাজ 
সম্রাটের সম্মুধে আসন পরিগ্রহ করিতে বিলক্ষণ ইতত্ততঃ 

০০ শা, সপ পা ৮ এ টি ৪: শশ্  . পঙ 2 সপ ও শপ জপ আস আপ পা পা জজ পল. জনন 

সেয়েম্তার কাগজপত্র তাহাদের বাড়ীতে ছিল। তাহার! ছোট কালে 
নষ্টপ্রায় ধ সমস্ত কাগজ পোড়াইয়। অগ্নিসেব! করিয়াছেন। 

* “জাবদারখাণ! তু বসনাগারং --রাজধাবহারকোৰ 

1 বয় সিংহাসন কিংব। মুগলমান আমলের ফোন. মসনদের পারার 
সিহসৃত্তি ছিল ন1 এবং উহার গঠরগ চেয়ারের যত নহে (77705 98:05, 
888165 $% 86778886255.) 



আগ্রহারণ 

করিয়া! আপত্তি জানাইলেন ; কিন্তু পিতার একাস্ত ইচ্ছ। 
ও অন্করোধে তাহাকে বসিতেই হইল। 

এতিহাসিক ওয়ারেস্ লিখিত লাদশাহনামায় এই 
ঘটনার যেরূপ বর্ণনা! আছে শাহজ্জাদার পীর মোল্লা! শাহ 
বদখশীর নিকট লিখিত দাবার এক চিঠিতে উহা সঠিক 
এবং বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাহ. দারা গুরুকে জানাইতে- 

ছেন _ 
[দরবারে খেলাত বিতন্রণ, পর্দোন্নতি ইত্যাদি পর ] 

আলা হঙ্জএত বলিগেন, “বস! আমি পক্ষ ওবিয়াছি 
আন্গ হইতে কোন গুরুত্বপুর্ণ কাধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ 

না করিয়া হাত দেওয়া হইবে না। খোদাতালার অসীম 
অনুগ্রহে তোমার মত পুত্র পাইফ়াছি, ইহার জন্ত তঁ'হাকে 
যথেষ্ ধন্যবাদ ।” দরবারের পর শাহান্শাহ ওমরাহ এবং 

দরবারীগণকে হুকুম দিলেন তাহারা শাহজাদাকে এই নৃতন 
সম্মান প্রাপ্থির জগ্ত মোবারকধাদ জ্ঞানাইতে প'রেন। বিশ 
দন পরে ( ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৬৫৫ ইং) স্বয়ং সপরিষদ 

সম়াট শাহজাদা দ্ারার দৌলতথানাদ পদার্পণ করিয়া পুত্রকে 
অঠিপন্দিত করিরাছলেন। 1. সেকালের ] নৃতন দিল্লীতে 
যমুশাতীবে যে অস্থপম প্রানার্দে শহজাদা! বাস করিতেন, 
তিনি উহার নাম রাখিগাছিলেন “নিগমবোধ-মগ্্িল” | 
এইথানে তি'ন এই সময় উপস্থিত অর্থ এবং ভাবী অনর্থকে 
উপেক্ষা করিয়া পরমার্থ চিন্তায় পিমগ্র থাকিতেন, অবশ্বন্তাবী 
ভ্রাতৃবিরোধের বিরুক্ধে আত্মরক্ষার আয়োজন না করিয়া 
শাহজাদ] তখন যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, ভগবদ্গীতা এবং 
প্রবোধ চন্্রোদয় নাটক অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন। 

শাহজাদ। দারাগুকোর সথবাদারী-_- 

১। ১৬৪৫ শ্ীষ্টাবের ১৫ই জুন তারিখে রাজশ্যালক 
শায়েত্ডা থার স্থলে যুবরাজ দারা স্থবে এলাহাবাদের স্বাদার 

নিযুক্ত হইলেন। আকবরশাহী আমলে স্থবে এলাহাবাদের 
পূর্ব সীমা স্থবে বিহার, পশ্চিমে স্ববে আগ্রা, উত্তরে স্থবে 
আডউধ বা! অযোধ্যা, দক্ষিণে “বন্ধু” বা বর্তমান বান্দা জিলা । 
স্থবে এলাহাবাদ দশটি সরকার এবং ১৭৭ পরগণায় বিভক্ত | 
ইঞ্থার রাজস্ব ২১ কোটি ২৪ লক্ষ ২৭,৪১৯ দাম বা আমু 

মানিক টাক। €৩,১০১৬৯৫৩/৯ পাই* চুণার, কাশী, গাজী- 

পুরু১ জৌনপুর, কালঞ্ুর, কারা-মাণিকপুর, কোর! (ফতেপুর) 

প্রভৃতি এই সবার অন্তর্গত। পিতা শাহঞ্জাহান প্রিয়তম 

পুত্র দারাকে দরবারে রাখিয়া নায়েব-সথবেদার দ্বারা স্থবার 
শাসনকাধ্য চালাইবার অন্গমতি দিয়াছিলেন। তাদনুসারে 
ররর 

ও:46-6-4%66/) 13103100083) ৫ 06820666, চ৪৫%৮ 88 
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শাহজাদ| তাহার অন্তঃপুররক্ষী বিশ্বস্ত খোজা বাকী বেগকে 
স্থবে এলাহ।বাদের নায়েব-ন্থবেদার নিযুক্ত করিলেন। 
অর্থনৈতিক কিংবা সামরিক দৃিতে শাহজাদা! ডাহার 
অধীনস্থ কোন প্রদেশের মূল্য যাচাই করিতেন না। 
এলাহাবাদের স্থবাধারী লাভ করিয়া তিনি স্বপ্রসিদ্ধ উদ্দার 
মতাবলম্বী স্থফী সাধক শেখ মুহিবুল্পা! এলাহাবাদীকে এক 
পত্র লিখিয়! স্ঘদ্ধনা জানাইয়াছিলেন | পরে দারা ইহাকে 
উপ-গুরু রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । দারা-মুহিবুল্লার তত্ব- 
বিচাব-বিষয়ক পত্রাবলী অত্যন্ত উপদেশপূর্ণ। এই স্থবার' 
অন্ততম আকর্ষণ ছিল কাশীধাম* এবং তথাকার পণ্ডিত 
মণ্ডুলী। ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতগণের প্রতি দারার শ্রথ। ও দাক্ষিণ্য 
দ্বাণ আকৃষ্ট হইয়া! কবীন্দ্রাচাধ্য সরম্বতী এবং পণ্ডিতরাজ 
ঈগঞ্জাথ ( তৈলঙ্গবাসী ) বাদশাহী দরবারে গমন করিয়া- 
ছিলেন । 

২। এলাহাবাদের স্থবাদারীঝ ছুই বৎসর পরে ( মাচ্চ 

১৬৪৭ শ্বীষ্টাবধে) হুবে লাহোর অর্থাৎ পঞ্চনদ প্রদেশ 

শাহজাদা দাবাকে দেওয়া হইল। এই প্রর্দেশের পশ্চিমে 
মুলগতানের উপরিঙাগে সিদ্ধুনদ, পূর্বে শতক্র, উত্তরে 
কাশ্মীরের প্রবেশখাও ভীম্বর গিবিবত্, দক্ষিণে বিকানীর 
ও রাজপুতানার মরুভূমি । আকবরশাহী আমলে ইহার 
আম্মতন কিঞ্চিৎ বড় ছিল। 

এই সময়ে শাহজাদা আওরঙ্গজেব প্রধান সেনাপতি 
রূপে মধ্য-এশিয়ার বলখ, রাজ্য জয়ে নিযুক্ত ছিপেন। 

কুমার দারাকে লাহোরে রাখিয়। আওএঙ্গজেবকে সাহাষ্য 

করিবার শিমিত সম্রাট কাবুল শহুরে বৎসগাধিককাল ডেরা 
করিয়াছিলেন । বণপম্ার, খাগ্ব্রব্যাদি সরবরাহ করিধার 
ভার ছিল লাহোরের স্থবাদারের উপর | ভাগ্য বিপধ্যয়ের 
পূর্বব পর্যন্ত এলাহাবাদের স্থায় পঞ্চনদ প্রদেশও দারার 
অধীনে ছিল। লাহোরের উপকণে অধুনাতন মিয়ামীর 
ষ্টেশনের নিকট ছিল শাহজাদার “দাদাপীর” মিয়া-মীরের 
আস্তানা । ইহার শিধা মৌলান। শাহ বদ্খশী দারার দীক্ষা 
গুরু । লাহোর শহরের নিযুলে!৷ নৌলাখা মহল্লায় যোগসিদ্ধ 
তত্বজ্ঞানী বাবা লালের সহিত হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে রায় চন্দ্রভান 

* কাণীতে জনশ্রুতি প্রচলিত জাছে, তথাকার প্দায়ানগর” যহছুলার 
বসিয়। দারাগুকে। ১৩৮ জন পতিতের সাহায্যে উপনিধদের ফাসি হর্জমা 
করিয়াছিলেন (13০5765 178456404৮7 [৮ 19601 পতিত 
মহেশ দাস ঠাহছার এক প্রবন্ধে কাটা প্রষাণ দিয়াছেন "উপশিষদ্ব 

দিদীতেই অনুদিত হইয়াছিল, কাশীতে নহে ( ৬10৬ 1194) 16747 
7০177, 0১, 632-633 ; 1070087, 19:00) 1 আমি মমসাষগ্লিক 
কোন ইতিহাসে দায়ার কাশীধাত্রার হর্দিন পাই নাই, কিন্তু এই বিষয়ে 
নেস্তিল সাহেবের জদক্রতি গ্রহণ করিয়া ভুল করিয়াছিলাম; পরে 
সশোধব কনিয়াছি (৬106 77675 9%5% 29, 23. £০০5০০৮৪, 

0, 860 )। 



১৬৮ 

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শাহজাদার নয় দ্রিন ব্যাপী তর্ক চলিয়া 
ছিল। রায় যাধবদাস কর্তৃক উভয় পক্ষের প্রশ্নোত্তর 
নাদির-উল-ভুকাত নামক পুস্তিকায় ফার্স ভাস্বায় লিপিবদ্ধ 
আছে। নান! কারণে লাহোরের সহিত দারার বন্ধ স্বৃতি 
বিজড়িত । শহরের উন্নতি কল্পে তিনি কয়েকটি “চকৃ” 
( একাধিক রাস্ত।র সংযেগস্থলে নিম্মিত স্থপরিসর বাজার ) 
নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । লাহোরবাসিগণ উদারহদয় দানশীল 
দারাকে মনেপ্রাণে ভালবালিত । সাম্রাজ্য লাভ করিবার 

"পর “কাফের” দারার স্থৃতি লাহোরবাসীর মন হইতে মুছিয় 
ফেলিবার জন্য আওবজজেব ধহ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয় 
বিরাট “বাদখাহী মসঙ্জিদ" নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । কথিত 
আছে, লাহোরবাদী মুসলমানগণের নিকট এই মসজিদ 
“আকেেল-দম।” নামে কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল । শিখ. 

গণের কবল হুইতে উদ্ধার করিয়া ইংরেঞ্জ সরকার মুসলমান- 
দিগকে এই মসজিদের অধিকার দান করিবার পরেও 
আকেল গুডুম হইবার ভয়ে কুসংস্কারাব্দধ কোন কোন 
মুনলমান এইখানে নমাজ করিতে আপত্তি করিত* বলিয়া 
এক সাঠেব লিখিয়া গিয়াছেন। 
৩। স্থবে গুজরাট-_ 

১৬৪৯ শ্রীষ্টাকে পূর্বোক্ত ছুই স্ববার সহিত স্থবে 
গুক্গরাটের শালনভার যুবরাজ দারার উপর অপিত হইয়া 
ছিল। হবে গুঞ্জরাটের আয়তন বুরহানপুর হইতে দ্বারকা 
পষ/স্ত দৈর্ঘের ৩০২ ক্রোশ; বিস্তৃতি রাজপুতানার জালোর 
হইতে কামে উপদাগবের তীরবত্বী বন্দর “ধামন" (বর্তমানে 
পর্ভ,গীঞ্জ অধিকার ) পথান্ত ২৬* ক্রোণ এবং “ইডর” ঝাঙ্জয 

হইতে কানে পধাস্ত ৭* ক্রোশ। আকবরশাহী আমলে 
ইছ।র রাজস্ব ছিল এক কোটি নয় লক্ষ বিশ হাজার পাঁচ 
শড সাতাম্ন টাকা আট আনা (কাফি খান)। গুঞ্জ- 
রাটের নিতাস্ত বিশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা স্থুবাবস্থিত করিবার 
উদ্দেশে। শাহজাদ! দারা তাহার দক্ষ নায়েব-সবাদধার 

বাকী বেগকে সবে এলাহাবাদ হইতে গুজরাটে বদলী 
করিলেন। শাহজাদার হ্থপারিশ অনুসারে শাহান্শাহ 
বাকী বেগকে বাহাদুর খা খেতাব দান করিয়াছিলেন । 
দারা ক্বম়ং গুজরাটে পদার্পণ করেন নাই। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে 
শায়েন্ছা খ! এবং ছুই বৎসর পরে কনিষ্ঠ শাহজাদা মুরাদ- 
বখশ গুজরাটের স্থবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। . ১৬৫২ 
গ্রীষ্টাব্ধের ১৪ই জুলাই স্থবে গুজরাটের বদলে হবে মুলতান 
এবং কাবুল দায়াকে দেওয়া হইল।, 

আকবরশাহী আমলে সিল্ধুপ্রদেশ জয়ের পূর্বে মুলতান 
স্বতন্ত্র বা ছিল না; লাছোবের অধীনে উহা! একটি 

“সরকার” বা ছিল! হিসাবে গণ্য হইত। সিন্ধুর হ্বাধীন 
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পদেন্ব আয় ছিল মোট সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। 

১৩৫৩ 

নরপতি মীর্জা! জানী বেগ রাজাচ্যুত হইবার পর সিন্ধু এবং 
মূলতানকে লইয়া সবে মুলতান গঠিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের 
অন্তরগত ফিরোজপুর হইতে কচ্ছগাণ্ডৰ ( বেলুচিস্থান ) 
এবং মক্রাণের পশ্চিম সীম! পব্যস্ত এই স্থবার দৈর্ঘ্য ৬৬০ 
ক্রোশ, এবং মুলতানের নিকটবর্তী খটপুর হইতে জয়সল্ষীর 
রাঙ্গেপ সীম! পথ্যন্ত বিস্বৃতি ১৮ ক্রোশ। এই প্রদেশের 
প্রাজস্ব তিন লক্ষ আটানুর হাজার পাচ শত নব্বই টাকা 
আট আনা । 

আকবর্শাহী আমলে কাশ্মীর ও কান্দাহার কাবুল 
কবার অন্তর্গত ছিপ। শাহজাহানের সময়ে কাশ্মীর একটি 
ত্বতন্থ মুলা হ্ইয়াছল। শাহজাহানের সময় অচিরস্থায়ী 
স্থৃবে কান্দাহার হম্তচ্যুত হওয়ায় পর কাবু, গঙ্জনী, 
পেশাওয়ার, সওয়াত উপত্যকা এবং বন্প, ভিলা লইয়াই 
স্থবে কাবুল বহাল রহিল। দারার ক'ন্ধাঠার অভিষানের 
সময় তাহার জোট্ঠ পুত্র হথলেমান শুকো। কাবুলের নায়েব- 
স্থবাদাদ ছিলেন । ১৬৫৩ শ্রীষ্টাৰজে কান্পাহার অভিযানে 
ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিধার সময় ধার] সথলেমান শুকোর স্থলে 
বাহাদুর খাকে কাবুলের শাসনকর্তা নিধুক্ত কৰিলেন। 

১৬৫৭ গ্রীষ্টাব্ধের জানুয়ারি মাপে বাহাদুর খা লাহোরে 

বদলী হওয়ায় তাহার স্থানে রুস্তম খা বাহাদুর ফিঝোজ-জঙ 
কাবুলের নায়েব-স্ববাদার নিযুক্ত হইলেন। 

ংল| এবং উড়িষ্যাণ স্থবাদার শাহ শুগ্জা দীর্ঘকাল 
পধ্যস্ত শ্ববে বিহার পাইবার জন্য পালাঘ়িত ছিলেন। তিণ 
স্থবা হাতে পাইলে শাহ শুজ্জ! গ্রবল প্রতিৎন্থী হইতে পারে 
এই আশঙ্কায় ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্ের ডিসেম্র মাপে পিতার 
নিকট হইতে বিহার প্রদেশ দার! নিজের নামে লিখাইয়। 
লইলেন। কিন্তু ইহার পূর্বেই শাহ শুজা বিদ্রোহী হইয়া 
বলপূর্ব্বক বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। 

উপরিকথিত স্থবাসমূ ব্যতীত সম্রাট যুবরাজ দারাকে 
আরও দুইটি লাভঙ্গনক পদ প্রদ্দান করিয়াছিলেন । কোয়েল 
( বর্তমান আলীগড় ) সরকারের ফৌজদারী এবং আগ্রা- 
দিল্লীর মধ্যবর্তী বাদশাহী রাস্তার “রাহদারী” বা পথরক্ষক 

ছু ই 
ছুইটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দারাকে অর্পণ করিয়া শাহজাহান 
পরোক্ষ ভাবে রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার কর্তৃত্ব তাহাকেই 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কোয়েল ( আলীগড় ) সরকারের 
ফৌজদার ছিল প্ররুত পক্ষে যমুনার অপর পারে আগ্রা ও 
দিল্লীর পূর্ববদিকবর্ভী পদোয়াব-ঞ্জিলার সর্বময় কর্তা । চগ্বল 
নদীর তীরবত্ী আগ্রার অনতিদুরে ঢোলপুর ঘাট হইতে 
বাদলী ( দিল্লীর ছয় মাইল উত্তরে ) পর্ধাস্ত বাদশাহী বাস্তার 
শবাহদার” উত্তর এবং দক্ষিণ দিক হইতে রাজধানীহয়ের 
প্রবেশ-পথে প্রহ্রীত্বরূপ_। ন্থবে এলাহাবাদ, মালব, আজ” 



অগ্রহায়ণ 
তারপর চি টিন এটন্ লট » নন্দ এ গনি রা এটি চি ওসি টি 

মীর লাহোর হইতে কোন শক্রর পক্ষে বর্তমান আলীগড় 
জিলার ফৌজ্দার এবং উক্ত বাদশাহী সড়কের প্রহরীকে 
এড়াইয়া দিল্লী-আগ্রা প্রবেশ করা অসাধা ব্যাপার। 

সরকারী ডাক চলাচলের ইহাই ছিল প্রধান রাস্তা । সম্রাট 
শাহজাহান কুমার চতুষ্টয়ের স্বভাব এবং মতিগতি লক্ষ্য 
করিয়! যেন ভাবী অনর্থের আশঙ্কায় শাহজাদ| দারাফে এই 
উভয় পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে এই 

উদ 
ইত রগ 

১৩ 
পর স্পস্ট ও. ০০ চিনা এর এস এ এস সসসত পর জর সর ও সহি তাতে আহার সারি গতর স্পিনে খল সরল আট 

কাধ্যের জন্ত দারা যোগ্যতম না হইলেও সর্বাপেক্ষা 
নিরাপদ ব্যক্তি । যোন্ধা এবং শাসক হিসাবে দারার 
জীবন ঘটনাবন্থল কিংব! বৈচিত্রাপূর্ণ নহে। আকবরশাহী 
আমলের শাসনতন্ত্র একটি স্বয়ংক্রিয় বিরাট যন্ত্রে পরিণত 
হইয়াছিল বলিয়া দারার অন্রপস্থিতি এবং অমনোযোগ 
সথেও সাত্রাজ্যের প্রধান স্গবাসমূহ তাহার নামে নায়েব- 
স্ববাদারগণ নির্ধিষ্বে শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

খড় উলুখয 
* ভ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

বঙ্গিনাথ নাপিতেত্ব বাড়িটা গ্রামের একটেপে। ওর বাড়ির 

পশ্চিম দিক থেকে আর হয়েছে হ্'ক্রোশবাাণী বিলের মাঠ । 

তার আগে কেরামত মিঞার গোটা ছই বাঁশবাড়ের পিঠে 

চাটুজ্যেদের দেড় হাজারী আমবাগান। দক্ষিণ দিকে পড়ে 
মুসলমান পাড়া । বলতে গেলে কোঠাঘর ওদের কারও নেই । 

কেউ রাজমিস্রি) কেউ গরুয় গাড়ির গাঁড়োয়ান $ কেউ বা করাতি 
আর খক্ামিগিরি করে দিন গুজর1]গ করে। মেয়েরাও বসে 

থাকে না। 

 ক্ষোশটাক পথ গেলেই গঙ্গার ওপারে বন্ধমাশ জেলা পড়ে। 

০পখানে ধান আর আলু পাওয়া যায় সম্ভায়। গরুর গাড়ি 

বোঝাই করে এপারের গাড়োয়ানর1 ওপার থেকে আলু আর 
ধান নিয়ে আদে । আলুট। সম্পন্ন গৃহৃস্থের! বেশি করেই কিনে 
রাখেন, বাজারে বিজ্কীর জণ্ড ফড়েরাও কেনে । আর ধান 

কিনে দিনমন্তুরি করে খায় যে সব লোক--_কি হিন্বু-_কি 
বুসলমান--সকলেই। না কিনলে সকালে পান্তা ভাত আর 

বিকেলে মজুরি করে এসে তণ্ত ভাত-...এক এক জনের প্রায় 
এক দেয় চালে দাম সামান্ত দিনমজুরির পয়সায় কুলোবে 
কিকরে। কাজেই প্রা সকলের বাড়িতে চেঁকি আছে। 

'মেয়ের] ধান ভানে। 

কিন্ত সে সব সোনার |দনও আর নেহই। চালের বরাচ্ছ 

ফয়েছে-_ছু' বছরের ওপর । শহরে মঞ্জুর তে! আব-পেটা 
খেয়ে আাছে-_পাড়ার্গায়েও অগ্নিমূল্যে কিনতে হুচ্ছে। অবস্ত 
মনুপিও হয়েছে আবার ভবল। কিন্ত জিনিসের দাম যা 
বেড়েছে-_-তাতেও মঞ্জুরি বাড়লেই বা হুঃখ ঘুচছে কই। তার 

উপর আন এক ট্টংপাত এক বছদের ওপর শুরু হয়েছে । এক 

জেল! থেকে আর এক জেলায় ধান চাল কিছুই শাকি ওপর- 

ওয়ালায় হুকুম ভিন্ন নিয়ে যাওয়া চলবে না। গাড়োয়ানরা 

প্রথম প্রথম আলুর বত্তার সঙ্গে ধানের বল্তা পাচার করত। 

তায পর ঘাটে বসেছে পুলিদ পাহারা । তা সে সব কা্টাবার 
অন্ত্রও ওর! জেনে নিয়ে মাল গন্ত করত | তার পর পুলিসের 

বড়কর্তা এক দিন নিজে এলে আতন্তানা গালেন, পারঘাীয়। 
এ সত্বেও মাল যে আসছে না তা নয়--কিছ্ত চুনোপু'টিদের 
পক্ষে সেদিকে হাত বাড়ানে!। খামনের চাদে হাত দেওয়ার 

মত। নিরুপায় শ্রমিক-বধুক্া ওপর পানে চেয়ে নালিশ 
জানায়--গালি দেয় তাদের-_-যার! মাহ্থষের অন্ন মারবার জঙ্ 
এমন ষড়যন্ত্র করে্পেছে। তারা কেবেই পায় না মাত্র এক 

ক্রোশ চুরের ওই শহর থেকে মাল আন! নিষিদ্ধ হয়েছে কোন্ 
কানুশের বলে ! মাঝখানে একটা নর্দী আর পার্াশির বাবস্থা 

না থাকপে ওএ! কান্গুনকে কি আমদে আনত । রাতারাতি 

খালি করে ফেলতে পারত গুদাম। কিন্ত পারানি নৌক। 
ভিন্ন জারও নৌকা] রয়েছে, রাত-বিরেতে পারঘাটা ন! হোক 
আটাঘায় নৌক] লাগিয়ে--ধান বা পাটের জষি তেঙ্গে নাল 
আনার চেষ্টা যেন] হয়েছিল ত] নয়, বেশি দ্িন চলে নিসে 

কৌশল । আজকাল মহাক্ধমের আড়তে বসেছে পাছান্সা-- 
নর্দীর ঘাটে-অধাটে আছে পাহারা । ওরা আগে এত সতর্ক 
ছিল না, কিপ্ত রাত-বিরেতে একটু কণ্ঠ করে বার হতে 

পারলেই টণ্যাক ভারি গবার সম্ভাবনা যথেঞ্__তাই কঙকে 

ওয়! ক বলে গ্রান্থই করে না। 

যাব হোক, মঞ্জুরর1 পেট তরে খেতে পাচ্ছে না। এ 

বিষয়ে বর্িনাথ জার রহমতের মবো কোন প্রতেদ নেই। 

বলতে গেলে পিঠাপিঠি খাস হ'জনের | মাবখানে ফালি 
মত এক টুকরো! জমিতে রয়েছে প্রকা্ড একটা অন্ব্থ গাছ। 
তার নীচেয় আধ ভাঙ্গা দরজ! । এক কালে হয়তো! ওর কদর 

ছিল--'দাজকাল এখানে শ্রদ্ধা-ভর্তির নিদর্শন বড় একটা! দেখ! 
যায় ন|। আসলে জ্বখতলায় প্রতাছ যা জমে-_ত1 নাপিত- 

বাড়ি আর কণাতি-ঘরামি-মিক্সি বাড়ির ছেলেমেয়েদের খেঙ্গার 

আসর । রহমতের ছেলেমেয়ের! আনে কাঠের গু'ড়ো-_ 

য! কাজ শেষে থলে বোঝাই করে র্হমং ব/ড়িতে নিয়ে জাসে 
উপরিপাওন1 ছিসাবে। এগুলি যার! ধুপ তৈরি করে-_. 
তাঙ্গের বেচে দিলে উ্যাকেও কিছু আলে। বছ্যিনাথের 



১৪৪ 
শনি ও গানরাজ নিন এন হস চি এ বে তি কি 

ছেলেমেপেনা! ছোট খো্তা বা! শাল এনে অন্বখতল! খুঁড়ে 
মাটি বার কয়ে-_পেতলের ঘটিতে করে আনে জল। তারপর 

জলে যা্টিতে মেখে তৈরি কয়ে ছোট ছোট কাদার গুলি। 
তার চার ধারে কাঠের গুঁড়ো মাখিয়ে দিব্যি লাভ, বানিয়ে 
অয়ন! দোকানের কেনাবেচা! মুর কফরে। আরও অনেক 

খেল! আছে--তার মধ্যে এইটি হ'ল প্রধানতম । সংগৃহীত 
কাঠের গুতো কমলে রহুমং যা! তা বলে গাল দেয় ছেলে- 

মেয়েদের-_আর তাতেই ওদের খেলার আমোদট] হয়তো! 

বাড়িয়ে দেয়। 
বদ্যিনাথ বলে, ও গুয়োটার জাতই ওই রকম করাতি 

ভাই। কোথায় বাদাড়ে একটা লাউয়ের চার! লকৃলকে ডগা 
মেলে কাদা! মাখামাখি হ্চ্ছিল--তুলে এনে উঠোনের এক 

ধারে বলালাম--দিবা মাচা তৈরি করে দিলাম__আর গুয়েো- 

ঠীর! কিনা তাঁই উপড়ে রানা রান্না খেলা করছে। ক্ষেতি 
অপচো ওদের ধন্ম। 

রহম বলে, সাধ করে গাল দেই ভাই, রোজি রোজ- 

গারের তো এই ছিত্ি| চালে আগুন লেগেছে, ছুনিয়ার 

িনিষে আগ্তন লেগেছে__এমন করে খোদা সব দিক দিয়ে 

আমাদের মারছে । 

বদ্ধিনাথ বলে- খোদা নয়র়ে ভাই মানুষই মারছে । এই 

তো এককোশও নয় কালনা, মান্ষে ধান চাল আনতে 

পারেনা কেন? বেং তোর আইন--বলে একটা অশ্লীল 

উক্তি করলে। 

রহষং বলে, দেখে নিয়ো বদি ভাই---এমন ধারা গোন! 

( গুনাহ) চিরকাল থাকবে না। 

আরও অনেক আক্ষেপ কটুক্তিতে ওদের আলাপ-আলেো!- 
চনা হুদীর্খ হতে পারত- কিন্ত বদ্যিনাথের বউয়ের তীক্ষ 
গলার ত্বর ভেসে এল, মাগো মা, জাত জন্দ সব গেল! 

এ পাড়ায় বাস করলে শতেকখোয়ার হবে না তো৷ কি তোল৷ 

থাকবে। 

বদ্িনাথের মেয়ের গলা শোন! গেল, কি মা, কি হয়েছে ? 

কি হয়েছে | চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাওন। ছুম্ি 

কোথাকার । একটু রোদ হয়েছে দেখে ধানগুনো রোয়াকে 
দিয়েছিলাম শুকোতে, কোথা থেকে এক পাল কুঁকড়ে! এসে 
গব গব করে গিলতে নুরু করেছে । মর মর এখানে কেন, 

মনিবের সঙ্গে কবরখানায় বাও না । 

রছমৎ ছেসে বললে, জরু বড্ড রেগেছে বদি ভাই । আর 

সত্যি- এত দ্বালাতন করে কৃকড়োতে-__-ধুয়ে ঘেতে দেয় না। 

বধ্যিনাথ বললে, তা বাই বল- ভারি নোংরা কিন্ত । ওসব 

ন! পোযাই ভাল। 

রলহমৎ বললে, ন! পুষলে খাব কি। ভিম বল---ধাড়ী বল 

বেচে টেঁচে পরণের কানিষ্টা আসটা যোগাড় করতে হর-_. 
আম মাংস তো! আয পরল! ধিয়ে কেদবার সামখি) নেই--- 

গ্রবালী 
০০ 

১৬৫৩ 

মাঝে মাঝে যুখ বদলানো ও চলে। 

একদিন সাঙ্গাং-_তারি উভম মাংস । 
বদ্যিনাথ প্যাচ. প্যাচ, করে মাটিতে ধুধু ফেলে বললে, 

ওয়াক থু --শুনলে বমি আসে । 
রহম ছাসতে হাসতে বললে, বড় বড় বাবুক্তাইর! তোপা- 

তাল্ল! করে দিচ্ছে বলেই তো! কৃকড়োর দাম আগুন। মনিধ্যি 

জন্মে সব জিনিস যদি না! খেলে তো! খোদাফে জবাব দেবে 

কি? 

বর্দানাথের গরু গিয়েও এক একদিন রহ্যতের নড়বড়ে 
বেড়া তেঙ্গে বিঙ্গের চারায় লাউয়ের ডগায় মুখ দেয়। রহমতের 
বউও ছেড়ে কথা! কয় না--বাপ চৌদ্ষপুরুষ তুলে গাল দেয়। 
বদ্যিনাথের বাড়ির প্রান্ত থেকে পে গাল প্রতিহত হয়ে ফিরে 
আসে। এসব ঘটে ছুপুরের মুখে । বদ্যিনাথ আর রহমং 
কাজে বেরিয়ে গেলেই- হাতে যদ্দি ধান সেঞ্চ কাপড় সেঞ্ 

জার টুকিটাকি কাজ ন] থাকে তো হু? পক্ষের বাক্যাযুদ্ 
দীর্থতরই হয়। প্রতিবেশীরা সহানুভূতি দেখানোর ছলে 
ছু'পক্ষে যোগ দিয়ে বাপারটাকে খোরালো৷ করে তোলে। 

ছিশ্দুর দেবতা-_-ব1 মুসলমানের আচার-আচরণ এসব এমন 
ইতর গালিগালাজ্রের মারফত ছড়িয়ে পড়ে--_যার এক কণ! 

কানে গ্রেলে মাথার রক্ত চড়ে ওঠে । কিন্তু ঝগড়া শুধু 

ঝাগড়াই | ওর মধ্যে দেবতা ধর্ম জাচার আচরণকে টেনে 

জানলেও কেউ সেটা গভীরভাবে এহণ করে না। 
রহ্মৎ বলে, মাগীনর1 অমনি সারাদিন চেঁচিয়ে মরে-_- তাল 

করে খেতেও পারে না। হেসে বলে, তা সে ভালই-_-একট! 
দিনের খোরাক বাঁচলে লাভ বৈ লোকসান নেই। 

বদ্ধিনাথ বলে, ধর্ছের ওর! বোঝেই ব! ফি-_তাই গল। 

ফাটিয়ে পাড়া মাত করে। 

ধর্পের মর বছ্িনাথ বা রহুষং যা বোঝে ত] পীরের দরগায় 

শিরশি দেওয়|-..বারোয়ারি তলায় মাথা নোয়ামো-_সঞ্চোর 

সময় ব৷ সকালে-_-নমাজ পড়া_-পৃজে। করা আর কোরাণ 
শরীফ ব। ভাগবত শুনতে বসে ধান চাল ফাঠ কলাই--.নিজ 

নিজ সংসারের কথ! কুসকাদ করে আলোচন! । এর বেশি 

বোঝবার অবসরই বা কোথায় এদের । যে দীশ্বর মাছকে 
সৃষ্টি করেছেন--তিনিই তে! তাদের কাধে চাপিয়েছেন নানান 

রকমের বাঞ্চাট। উদয়াস্ত পরিশ্রম না করলে তিনি তো 

জর আসমান থেকে আশরফি বোবাই কলসীটা উপুড় 
করে ঢেলে দেবেন না ওদের কুঁড়েখরের জঠয়ে । সমাজের 
ধারা বড়লোক--ঠারা কত. রকমের জাকজমকের বধ্যে 

ধর্মকে ফাপিয়ে ছুলছেন। নতুন মন্দিয় বল, মসজিদ বল, 
গরীব কাঙালী খাওয়ানো বল, কোরান পাঠ বা! কথকতা 
দেওয়াই বল--কি না করছেন ভারা । মেছেরবাদ খোদা 

ধান্দের দৌলতথানার ওপর আশরফির জালাট। উপুড় করেই 
রেখেছেন- ভারা করবেন বৈ কি এসব । খেটে-খাওয়! ধিন- 

পরে হেসে বললে, খাবে 
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মন্তুরের পয়সায় ছ' পয়সার বাতাসা বা পা্টালি কিনে হরির 
লুট বা পীরের শিরশি দেওয়া ছাড়|__এদের দ্বাক্না কতটুকুই 
বা! সম্ভব। 

যাই হোক-_যা এরা বোঝে ন! বা জীবনধারণের জন্ুপান 
ছিসেবে কচি কদাচিৎ বাবহার করে তার জগ এদের মাথা- 
ব্যথাও কম। 

কিন্ত সম্প্রতি মাথাব্যথা] গুরু হুয়েছে। 

এক দিন খন্ডিনাথ রহুমতকে বললে, আচ্ছা তাই....আজ- 

কল তোমার ছেলেমেয়েদের অমন বিটকেল বিটকেল নাম 

রাখ কেন? 

রহুমৎ বলপে, মৌণবীর] বলে দিয়েছে যে। বলে. 

খবরদাণ ছি'ছ নাম রাখিপ পে। 

বধ্যিশাথ হেসে খলপে, জাত যাবে খুবি ? 

রছমত খললে, তুমও যেমন বদি ভাই-_নাম শিয়ে ৩ 
মান্ষের তারি কাম--রাখলেই হ'ল একটা । এই যে 

ছাগলটাকে ডাকি --আয় ছিপি পাতা খাবি আয় । প্যাপা। 

করতে করতে ওফি ছুটে আসে নাগ বলে হাখাকরে 

ধাসতে থাকে । 

পাশাপাশি বস করতে গেলেই ঝগড়াট। আল! লেগেই 

|কে-.-তা বলে ছ' বাড়ির ভাব-স!বখও কমনয়। বদিনাথের 

ছেলেমেয়ের আম।শয় করলে প্হমতের বউ খটি করে ছাগলের 

ছুধ নিয়ে আসে, পহ্মতদের আনুখবিন্বথে বধ্যিনাথের বউও 

গরুপ ছুধ দিয়ে সাহায্য করে| এ ছি চাল-ড!ল আশাজ- 

পাতির বিনিময় তো আছেই। চিরাঁচপ্িত সংস্কারবশতঃ 
ছোয়াঞ্য়ির বিধানটা এর] মাশে। খে সঞ্ঞঙ্জ নিংশ্বাস- 

প্রশ্থাস নেওয়ার মত তার মধ্য দোষের কিছু দেখে না। 

মেয়েদের মধ্যেই জাত-বিচারট] বেশি । রহ্মতের বাড়ি থেকে 
এলেই খদ্যিনাথের বউ মাথায় ঘড়াকতক জল ঢালবেই- 

আর পক্গাজল ছিটিয়ে সব কিছুতশুদ্ধ করে নেবেই।? ছেলে- 

মেয়ের অনবরত মেশামেশি করে ধণে, অতটা! শুদ্ধাচারে 
তাদের রাখ চলেনা! তবেহাত প!ধোয়া ব মাথায় গঙ্গ- 

জল ছিটানেো-_-এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার জে! নেই । বদি)- 
নাথের বউ ভাঙ্গা চাপা্টায় বসে রাধলেও সদর দরজার ওপর 

দৃষ্টি ওর প্রথর। কে আসছে...-ফে বার হয়ে যাচ্ছে, এক দিকে 
রাকা সামলে অন্ত দিকে সেটুকু তার শজর এড়াবার জো নেই। 
যাহোক, আত্বকাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মত টিক টিকৃ 
করতে হয় না। ওযা! বাড়িতে চুকেই দাওয়ায় বসল ঘড়!র 
জলে প! ধুয়ে--_কুলুর্গির ওপর গঙ্গাজলের ঘটিটি থেকে অল্প 

একটু জল মাথায় ছিটোয় তবে ঘরে ঢোকে । পুরুষদের অত 
বালাই নেই বিচারের । ওর। দোকানের খাবার পর্য্যগ্ত এক 

লারে বসে খায়_-কেবল তামাক খাবার সময় হাঁকো্টার 

দিকে একটু নজর রাখে । কলকের ঘে আগুন দ্বলে তা. সব 
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সময়েই শুদ্ধ__জার ছ'কোতে জল ন] থাকলে জাত-বিচারে 

বাধে না। দ্মার ছোয়ালেপার খিধ-ধিধাণ মানতে গেলে 

বধ্িনাথের জাত-ব্যবসায় তুলে দিতে হয়। বেল! ছুটো 
তিনটে পর্য্যস্ত শুচি-অশুচি, ভগ্র-অজ্দ্র যে-কোন লোককে 

ক্ষৌরি করে-.-এক পয়স।র তেল ব্রক্গতালুতে দিয়ে--পুককরে 

পান করে তবে ও খারডিতে ফেরে । এত বেলা পধ্যন্ত বিড়ি 

তামাক না খেয়ে একটানা কাঞ্জ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব 

কি? মাবঝধানে এই অবস্থাতেই জলখাবার ( মুড়ি, পক্ষান্্ বা 

জিতে গজ। । খেয়ে বাটি ছুই জলও তে] খেতে হ্য়। ন! খেলে 

-**কিন্ত এসব নিয়ে ওধের মাথ! ঘামে সন! । ধর্থের একটা 
বধাধরা ছক আছে--সামাঞ্জিক নিম্মে বা জাত-ব্যবসায়ের 

চাপে যেটুকু সুখিব। জন্ুখিধা' তা ধেহ-বর্থের অন্তর্গত খলেই 
সেই ছকের দ!গে পা ফেলে চলতি পারলেই এরা ইহকাল ও 

পরকাপ হই কর। হ'ল ভেবে খুশীমনে দিন কাটায়। তার 

বাইরে যেট|- সেই নিয়েই আন্দোলণ বা মাথাব্যথা] । 

আঞ্কাপ দিন বড় খারাপ পড়েছে । এ বীবধা-বরা 

ছকের দাগগুলে! জোর করে মুছে দেবার চেষ্ট| চলছে । কারা 
চেষ্টা করছে ৩1 বরি)নাখ বা রহ্মত্র। আানে না। বঝছুপুরুষ 

পাশাপাশি বাপ করে--'এমন শিওয় ও পিচ্চি ওয়া ছিপ থে 

ভাবতেই পাপে নি, তুঙ্ছ সখ বাপার এমশ খোগালে। হয়ে 
উঠতে পারে । 

সেবার কলকাতায় ধিন্দু-মুসলয়ানে দা5% হয়ে গেল। 
বদ্যিশাথের বয়স তখন পঁচিশ, রহমতেরও এ রকম। ওর! 

তো! হেসেই অস্থির । 

রহুমং বলেছিল, ওসব ধদলোকের কাজ বি ভা । 

বদ্দিনাথ ধলেছিল, ন! মিঞা, শহরের আজব কারখানা । 

কে কার কড়ি ধাপে ০কনে--কাজেহ তোমার জাণ গেশকি 

আমাপ দৌলত গেল ওধেপ্ন তো ক । 

রহুমং বলেছিল, ওরা কাব! ভাই? 

বদ্িনাথ খানিক ভেবে জবাব দিয়েছিল, ওরা-- হ'ল 

গিয়ে গুগডা। লোককে খুনজখম কর হল ওদের ব্যখস]। 
রহ্যৎ বলেছিল, ত1ই বল, নইলে মানুষ কখশে! মানুষকে 

খামকা মারতে পারে । মানুষের খুন দেখলে মানুষের কল্জে 

ঠা মেরে যায় ন]। 

তার পর কত বছর গেছে । শহ্র এগিয়ে এসেছে এই 

পাড়ার পানে । রহুমং বদ্যিনাথর। অশেক কিছু দেখছে _- 

গুনছে, তবু ঠিকমত খিশ্বীস করতে পারছে মা---এও সঙ্জব 

কিনা। চিরকাল প্রতিম। বিসর্জনের সময় ছিশুরা মসজিপের 
সামনে বানন! বাজিয়ে যায় । বিজয়া দেখতে হিন্দু ছেলে- 

মেয়ের সঙ্গে মুসলমান ছেলেমেয়েরাও ভিড় জমায়। এটাকে 
ওর] দেশের পরব বলেই জানে---জাতির পর্নব বলে আমল 

দেয় না । সবাই তেলে ভাজা খাবার কিনে খায়, এক পরসায় 
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ধা ব! বেলুন নফিনে আমোদ করে, বিশেষ রকমের সাজসজ্জা 

ক'রে ঠাকুর দেখতে আপে । একটু বৈচিত্োর স্বাদ শিয়ে বুঈি- 
মণে ঘপে ফি.র এই বিষয়ের আলো ৮নাও করে বহুক্ষণ পথ্যস্ত। 

বছর কতক আগে মপঞজিদের সামনে বাজনায় আপত্তি 

উঠল । ঘবধশেষে আপোষ হ'ল--পার! রাস্তা বাজন। বাজিয়ে 

মপন্ধিদদেগ বিশ হাত আগেও বিশ হাত পিছে বাজনাট। 

থামাতে ংবে। একটা বিপারণ-রেখ। মনের মথ্ো যে পড়ল্-.. 

সেকথ! অপ্দীকার করে লত নেই। 
ধর্ধািনাথ বপলে, এট। কি ঠিক হ'ল বহ্মত ভাত । 

রহ্মং খললে, আমরা আর কতন্কু খুঝ বদি ভাই, 

বুঝার .. কাগুনওয়ালা- - 

ধঁধানাথ চটে উঠে বললে, হভডোরি কাহুন । যা চিরকাল 

হয়ে আসছে--. 

ব্রহুমংও অশ্রাবা গাশ দিয়ে চিরকালের বিধাশাকে উন্টে 

দেবার চ%1 করলে । কথাগ্তর হতে মনাস্তর হু'লহ। পুর! 

একট দন ধ'শাপাতথের ছ্েলেমেয়ের। দরশ তায় খেলা করতে 

গেপ শ। | ওণের বর উতত্ে হয যষ্ঠাতপা। আতে- আর 

কয়েকটি ছেলেমেয়ে গুটিয়ে খেলা করলে । কিছ ভাত ওদের 
খেল! জমশ না । 

পরের দিন ধরগাতলায় গিয়ে বরদ্যনাত্ের আট বপনের 

যেয়ে সুখি বললে, এই দেলজান - খেলব ? 
দেলজ্!ণ ঠোট কুলিয়ে বললে, ন! ভাহ. 

করেছে । 

দেলজানের মা দাওয়া থেকে বেরিকে এসে বললে, হুঁ- 

মান, করেছে | তামাম পিশ খবরে ধসে খধে আমার জান 

খাও। যা--বলছি। 

দেলজাশের এ টুক অংপ্ডি 
বললে, বাপঞজান যদ শধোয়-- 

দেলগ্ানের মা ঝা দিয়ে উঠশ, শুদেোবে | 

মরদের হর্দিকে ণেই উদকে মুরোদ কত! ইহ -” 

তার পর দিন রহমত বললে, ও বনি ভাই-_দডি? 

ধানিয়ে দাও লা। 

বদ্যিনাখ ক্ষুর ভাড় শিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ঘর 

থেকে । বললে, হুরটুকু টেচে তুলে দেখ কিছ্তু। 

রঙ্ষং বললে, চাচা কি বলছিল জান -.. ওপখ বড় বড় কথ! 

বড় বড় শোকর! খুবুক গে । আমর খেটে খাই আমাদের অত 

হা]াংনামে কাঞ্ধ কি! 

যাবলেছ] বদ্িনাথও হাসলে । 

বান! 

বাপঙ্ধাশ মাণ! 

ছিল না । টে যেতে যেতে 

ইঃ--বলে 

ধিণকতক পণ্রে হাঙ্গামা একটু বাধল। শালের ব্যবসায়ে 
কিছু টাকা পুঁজি কল্পে বিলায়েং ছোসেন ফিরে এল দেশে । 
সব দেখে শ্রনে পে বললে, ছি ছি-_একি অবস্থা তোদের | 

ছিন্ছু বাড়ি দ্ান্তবিতি করে আছিস বলে ধর্মকে একেবারে 

প্রবাসী 
চপ 

| ক্ষেপেপে কে তোমাগ বাচায় দেখ! যাখে। 

১৬৫৩ 

বরবাদ দিয়েছিস | পাচ ও নমাজ পড়িসনে- রোজার্টাও 

পালিসনে] ছি--ছি! 
দরগায় ধরগায় খটা করে একদিন শিরশি দেওয়া হ'ল । 

মস'জদ্ধে মসজিদে কোরানের বয়ে পাঠ আস হু'ল। বেশ 

উৎস!হ্র সঞ্চার হ'ল চারদিকে । 

বঞ্িনাথ বললে, এসব ভাল মিঞা । 

যত বেশি হস্স₹_ 

রহমত বললে, আলবং। কিন্তু বড় শঙ্ত বন্দরে ভাই । 

একটু ফুসফ'স্ কখবার যে' পেই “মিক্লারা চটে আন ! 

যাহ ফোক--ধর্ডের মধা (য়ে এক্যখোধ মবাধ মনেই 

কিয়! সুরু করলে। 

সব পাড়ায় অবাধগণ্ত বর্ধাণাথের । একদিন হিন্* পাড়ার 

সমাজপনত কালীপ্রসাদ তার তৈঠকধানা থেকে ছাকলেন 

বদ্িনাঘকে ; প্রকাণ্ড বৈঠকখান! খর--লাকে ৬9 । কি 
একটা আলে'চপ হচ্ছিল হঠ1 চধমে গেছে. - তার থমথমে 

ভাবট। এখশ৭ লয় শ-সেটা। দে কেই বদািনাথ অন্বজব 

কষ্ধ:ল। গুমিট হযে ভানান করে ও মেঝের এক ধারে খসপ। 

তার পর বঝদ্যনাথ-. দেশের হালচাল কি গড়গড়ার 

নপট। তারঁকয়ার গুপর ঠেস পিকে বেখে কালীপ্রলাল জিজাস। 

করলেন । 

ধর্মের আলোচন! 

৮ আক্তে আপনাদের ছি-চপণের আশীক্বাদে খবর ভালই । 
কালীপ্রপাণ একটু চড়! গলায় এভলেন, তোমার কথা 

প্রিঙেস! করি শি। সেতো! দেখছিহ চোখে. হি সুসলমাশ 
মুচিমৃদ্দফসাপ সবাইকে ক্ষোত্সি করে বেশ ছু? পযপা টাকে 
তুলছে! । বণ্পি একট। হাক্গ'য। ধাধলে উকাট! সামলে রাখতে 
পারবে তো ? 

জাতিগত ধূর্তামির প্রবাধট! মিথা! নয়--বদ্যিনাথ বিনীত 
হাস্যে ঘাড় নামিয়ে খপলে, আজে অপনাদের রুপ থাকলে-- 

কালী শ্রলা্ নলট। তুলে নিক সঞ্জোরে কয়েকটা টান দিয়ে 
একমুখ বোয়! ছেড়ে খললেন, তাই রেখো, তোমার সাঙ্গাংরা 

ঝলি নাপিতের 
ছেহল হয়ে __এমশ 'আকাট তে! দেখি শি বাপু । ওদের মধ্যে 

ফিসফাস্ সলাপরামর্শ কি সধ চলছে খবর রাখ-_ন! ক্ষুরভ"াড় 

বগলে করে গল] কাটবে এই ফিকিরে টে! টে। করে ঘোরে! ? 

বদানাথ বললে, আন্ডে--একথ1 ঠিক, আগেকার মত 
মনের মিল কারও নেই। কুস্কাস্্_ হাত! হয় বেকি। 

কিন্ত সত্যি বলতে ফি সবাই তো! বড় বড় কথা বোঝে না। 
ন! বুবুক.--কিন্ত বুকে ছুরি বসাবার জাগে সৃখের শয়তানী 

হাসি তো বুঝতে পারে। একটু থেমে বললেন, তোমার 
সাঙ্গাংদের বলো- _বিলায়েং হোসেনকে যেন এবার কমিশনার 
ইলেকুশনে ভোট না দেয়। নজর মিঞা] শিক্ষিত হলেও 
দিলটা ওর ভাল, ওকে যেন ভোট দের়। 

আজে তা বলবো। 



অগ্রহায়ণ 

আর শোন। কালীগ্রসাদ বদ্যিনাথের দিকে একটু সরে 
প্রলেন__বদ্িনাথও উদ্যতকণা সাপের মত তঙ্খপোষের ধার 

ঘেষে খাড়টাকে কাৎ করলে । তারপর ফুস্কাস্ সল1-পরামর্শ 

্বনেকক্ষণ ধরে চলল । 

ইলেকুশণট। কোনরকমে কেটে গেল । খিলায়েং ছোসেনেরই 

জয় হ'ল। কি করে জয় হ'ল এ অবাস্তর প্রশ্ন করে লাভ নেই 

--জবে সকলেই বলাবলি করতে লাগল নঞ্জপন মিঞার নজর 

আর একই উচু হালে কিছ'ত ধলাযায় না। ভোটনদী পার 
হ্ধার উদ্যোগ ওর কেমন ছিল ন:! | সেকালের ছেঁড়া সতরধি 

পেতে লোক বঃপয়ে -একখিলি পান ও গোটাকচক বিডি-_ 

বদনায় করে খানিকট! জল মার থেলো৷ হু'কোট। (তাও যার 

একট) বারকতক হাত; ফেরাকফিরি করলেই ও-নদা পার হওয 

যায় না। বড় খড় খাসি কেটে সোক্ছ। লেমনেড পান সিগারেট 

_আটেল বিলিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে-য়ুধে চোঙ লাগিয়ে 

চিৎকার করে অপর পক্ষ এক এলাধী কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল, 

যার ফকুপ--ণযাট কথ! ফত যাই হোক মিউনিসিপ্যালিটির 

মধ্যেও দলীয় মনোন্ভান পৌর বাবস্থাকে পণ্ণ করে দেবার জগ্ঠ 

ধীরে দরে মাথ! তুলছে । 
বাাশাথ বললে, তঠামাদধের আবার মন্দ নয় রহমৎ--. 

চাষের য় কমিয়ে কবরের জমি বায়ে দাও | 

রহমত ধপলে, আকার কিসে! কবরের মি না হলে 

মানুষকে কি করে গোর দেপে? 

টণ্নর একটা বধানাথের ঠোটের আগায় আপছিল-_-পামলে 

শিপে। আতঙ্কাপ ব্রহমতৎ একরকম হয়ে গেছে ! ঠান্টা- 

তামাশ। বোঝে না গ্রোসা করে শুধু গতু | 

বধিশাথ বললে, ওর চেয়ে আমাদের ব্যবস্ক| ভাল, জমি 

নষ্ হয় শ।। 

গহ্মণ বললে, মি আমি তে! সবই বুঝ, ওনব বিষয়ের 

কথা না বলাই ভাল। 

বধ্যিনাথ বললে, আমর! ভাপ-মন্দ কিছুই বুঝবি না? বাঃ 

রে একটু থেমে বগলে, এবার কোরবাণিতে শাকি উট জবাই 
টি 

হেসে বললে রহমত, হ্বাঁ-.উটের মাংস নাকি খেতে ভাল । 

কালে কালে কতই দেখব--বলে বদ্যিনাথ মুখ ফিরিয়ে 
চলে গেল। 

বিলায়ে যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। 

নাপতের পো কি বলছিল রে রহমত ? 

রহম বললে, না-_-ও একটি কথা। 

কাছে এসে বললে, 

কথা তে] জানি_কিন্ত কথাটা! কি। ধমকের অরে 

বিলায়েৎ প্রশ্ন করলে । 

ধমক খেয়ে খাবে গেল রহূমৎ। আমতা আম্তা করে 

বললে, এই কবরে অনেক জম যায়-_ 

হঁ-_তা বলবে বৈকি। ওর! চার আমাদের ওঁ ঘয়কে 
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উচ্ছেদ করে গাঁয়ে একাধিপত্য করে । শোন্। নাচ দেখি 
পাড়ার মধ্যে সবাইকে নিয়ে মজলিস বসাতে হবে । 

রহুমং বেগতিক দেখে সরে পড়ছিল--_বিলায়েং খপ করে 

ওর হাতথানা সাপ.টে ধরে বললে, চল্ । | 
তারপর দিনকতক কালীপ্রসাদ্রে বৈঠকণানায় আর 

বিলায়েংধের ধরপাতলায়় রীতিমত সলাপরামর্শ চলতে লাগল। 

গুজবের পাখায় ভর করে আসন্ন সঙ্চট ভ্রুত এধার-ওধার 

আনাগোনা সুরু করে দিলে । 
তার পর এল ছুভাষ-জন্তিথি । আয় হিন্দ__আর বন্দে 

মাতরম্ ধ্ধশি পাড় কাপিয়ে গা কাপিয়ে উত্তেজনার ঝড় বইয়ে 

দিলে। 

তারপর মন্্রীমিশন এলেন বিশাত থেকে । বড় কিছু একটা 
জিনিষ-__সেট। পাধীনতাই হবে-_ দেখার জচ হিন্দ-যুসলযানদের 

ভেতর থেকে বাছা বাছা লোকদের ডাকলেন দিল্লীতে । খাদ- 
বিগ য় আবহ1ওয় গরম হয়ে উঠল । সেখানকার গরম আব- 

হাওয়াতে তিষ্ঠোতে ন! পেরে শিমলার ঠাগায় টেনে শিষ়ে 

গেলেন বৈঠক । সেখানেও পা1৮ কষাকধি দরদপ্তর ীকা- 
টিপ্রনিতে বৈঠক ফেপে যার যায় হ'ল । কংগ্রেস মুখ ফেরালে 

- জীগ হাত বাড়ালে । কিছ্ড হেস্তনেশ্ড একটা করধার জন 

ওদেশের কর্তার! পণ করে খসলেন। সংখ্য!-সামোর ভিত্তি! 

শিথিল হতেই কংগেপের বিশোধিঠ! কেটে গেল কিন্ত লীগের 

হজ গোলা । মন্্রীমিশন কোন কমে পিঙজেদের দায়িত্ব খড়- 
লাটেপ ধিখেচনার ওপর ফেলে দিয়ে সরে পড়লেন ---গরম 
দেশের গরম আব্হাওয়া থেকে । 

এত যে খবর-.-সত্য অদ্দীসাতয মিথা! জব ইত্যাদি 
জাতিতন বর্মুতত্বের সঙ্গে মিলিয়ে কাগজে আগ লোকের মুখে 

পরিবেশিত হতে লাগল--তার ক্রিয়া ব্যর্থ হ'ল না। কোথায় 
দিল্লীর দপ্তরে ছুই ধলের মনকষাকধিপর ব্যাপার-_ গুজবে 
সংবাদে গড়িয়ে এল এই গাপ়ের খুকে | ছড়িয়ে পড়ণ লোকের 

মনে মনে -.বিষের ক্রির! সুরু হ'ল । আত্মগৌরবে খা লাগল 

--ওদের দল এর্ধের দশের উপর টেক্চ। মারলে বলে। 

শ্রাধীনতার অর্থ কি যার! মাথ| খুঁড়েও বুঝতে পারে না 
তারাই চোখা চোখা বুপি আওড়াতে লাগল । 

একদিন বঞ্চিনাথ বললে, 1ক রহমত তাই, চুল ছাটবে 
শা? 

শা। 

দাড়ি কামাবে না? 
না। 

কেন ভাই_ গোসা কিসের ? 
গোপা কিসের বার-_-কামাব না-_ধুশী আমার | ব্যস। 

রহুমং চলে গেল । 
বঞ্চেনাথের পাশে এসে গ্লাড়াল তার জ্ঞাতি তাই-পো 

রতন । বললে, কাকা-_-ওদের নাপিত এসেছে আলাদা) সেই 

ত কামাচ্ছে। 



১৪৪ 

বটে! 

ওর] বলছে--হি'ছুদের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখবে না। 
বন্ধিনাথ ছু" চোখ কপালে তুলে রতনের কথা শুনতে 

লাগল । 

বিশ্বয় আরও বাড়ল-.-এক]| বছিনাপের নয় সার! গায়ের 

--যখন শুনলে ক'দিন ধরে কলকাতার বুকের ওপর একটা 
দানবীয় কাণ্ড খটে গেছে । ক'দিন পরে কাগজ এলে জানা 

গেল এই কাঞ্জে লোক মরেছে পাচ হাজারের ওপর--জথম 

হয়েছে প্রায় পনেরে! হাজার । 

সবাই পললে, কাগজে কি আর বেশী করে লিখতে পারে, 

আক্ছেক কলকাতাই হয়ত-ব। সাবাড় হয়ে গেল। হিসাব 
আরম্ভ হ'ল কোন্ সম্প্রদায়ের কত জন । কারা আগে আক্রমণ 

করেছে কোন্ দলকে । পুলিস জাছে-_পৈক্ক আছে আইন- 

কান্ুনের ভাপ শির়ে স্বয়ং পাটপাক্বে ও মন্ত্রীরা আছেন 

যেখানে সেখানে এমন নৃশংস ব্যাপার ঘটল কিকরে? 

গ্রামের হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল । 

কালীপ্রসাদ বঙ্গিনাথ আর তার জাতি-গোষীদের 'ডাকিয়ে 

বললেন, শুনেছিস তে! সব-.-এখন কি করবি ঠিক করলি? 

খ্ধিনাথ হাত জোড় করে বললে, কি করব হুণ্ুপ কপ- 
কাতার মত্ত ভূলে-..- 

কালীপ্রসাদ বললেন, বাস করিস ত ওদের পাড়ার 
গায়ে- কোন সাহসে ময়েছেলে নিয়ে এখনও দিঝি] দুম 
মারছিস রাতে ? 

বছান।থ কাপতে লগল ঠক ঠক করে। কাদকাদ স্বরে 

বললে, কোথায় সরাব মেয়েছেলে-_ কোন খুলে ত কেউ 

নেই । তত] জাঁড়া গরু --ছু-চারথানা বাসন-কোপন- -বাঝ্স- 

খিছান1- একটা লার্উটগাছ .. 

ছতোরি লাউগাছ ! দি বাচিপ পরাণে ত লাউ খাবি--- 

না--আহাম্মুখ কোথাকার, যেখানে হোক ওদেপ সরিয়ে দে 
ভলান্টিয়ার দলে নাম লেখ! । 

বাড়ি আসতেই বধ্যিনাথের বউ বললে, ওগো এই 
মাত্র পহমতের বউ চলে গেল। বললে, বুন--এখানে 

থেক না.-দিনকতক গাঁঢাকা দাও । ভাংনাম মিটলে 
এসো । 

কোথায় গেল? 

কে জানে-_ওর কুকুর বাড়ি না খালার খাড়ি। 
বিকেলে নাপিত পাড়া! খালি হয়ে গেল। 

আজকের সন্ধ্যের জন্ধকার বড় বেশি খন হয়ে গায়ের 
মাথায় চেপেছে। আকাশ পরিষ্ষার_ _নক্ষত্রে ঠাসা-.-.ভান্্র 
মাসের গুমোটে গাছের পাতা্ট নড়ছে ন!। ওধারে যুললমান 
পাড়া্টাও ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে | না-দেখা! যায় ছিটে- 

প্রবাসী ১৩৬৫৩ 
৫১০৫ পি রি তা তির (এসপির ডি টে আইসি জিব :৩89িতবিতিতে 

বেড়ার ফাকে কেরোসিন ডিবিয়ার হাওয়ায়-কাপা বিচ্ছিন্ন 

আলো-_ন! শোনা যায় রুগ্ন ছেলের ভাত খাবার জভ খ্যান- 

থেনে বায়না । মুরগী আর ছাগলগুলেকফে পখ্যস্ত বিপদের 

গণীর ওপারে সরানো হয়েছে । বিরাট অশ্ব গাহটা সজাগ 

প্রহরীর মত এপাড়া ধ্পাড়ার মাঝখানে দাড়িয়ে ছ-পাড়ার 
ভাবগতিক দেখছে । ওর শাখা (থকে- পাতা থেকে অন্ধকার- 

মাথা সারা দেহ থেকে সন্দেহ-বিষের বাম্প এধারে-ওধারে 

ছড়িয়ে পড়ছে, । 

বঙ্গিনাথেক্ন পাশে রতন এসে দা্ডাল। হাতে তার 

একখান! দা । বললে, যদ্দি জাসে ত এর বাড়ি কষে এক ঘ 

বসালে__ 

বদ্ধিনাথ ণিংশবঝে হেসে বললে, তার চেয়ে লগা লাঠি এক 
পাছা তৈরি করে নিস রতনা_ পাল্লায় নেক দুর পাবি। 

আমার ধল্লমট! দেখেছিস ত? 

বাত _.দিব্যি শাশ দিয়েছ ত কাকা । 

বঞ্িনাথ জগ্রতৃপ্ির হাসি হেসে খললে, আজ সাগা 

দিন পাথরের ওপর বালি দিয়ে দিয়ে ঘযেছি-. শান কি 'অমণই 

হয় ! 

ওদিকে রহমতের পাশে ছাড়িয়ে তার প্রতিবেশী রহিম । 

রহিম খলপে, নাপিতের পো ইয়া! সড়কি ব:নিয়েছে-.. 

দেখিস নি? 
রহমত বললে, সড়কি 1 এই থান ইটের কাছে জারিজুরি 

চলবে না কারও-_ হু | 

'আচ্ছ! ওদের দলের কাছে পারব ত আমর! ? 

"্সালবং পারব । শতকরা থেকে ভাল দেখে থান হট 
বোঝাই কর দ্িকি দরগাতলায়। 

যাই বল ব্রছিম চাচা আমার মাছ-মার1 ক্যাচাটা নেব-_ 

এক খা সালে কোন সুমুন্দির আর ট'যা-কফৌ করতে হবে না। 
বলে আর একজন হাসলে । 

. এবারের লোক দেখলে অন্ধকারে কয়েকট! ছায়া চলা- 

ফেরা করছে..--ওধারের লোকের] গুণতে শুরু করেছে ততক্ষণ, 

অন্বখ গাছের মোটা গুড়ির কাকে এক জোড়া চোখ জ্বল 

জল করে জলে উঠল । 
বন্ধিনাথ বঙ্গঘটা উচিয়ে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বললে, 

রম না? 

আগুন নিভে গেল-_-খস্থস্ শব্ধ উঠল কিছু চলে যাওয়ার । 
রতন হেসে বললে, দুর--ও একটা! শেয়াল । 

বিনাথ জাশ্র্য্য হয়ে ভাবলে শেয়ালের চোখ অত বিঞ্র 

ভাবে ছলে? মাছের মনের আগুন পণ্তর চোখে আশ্রয় 
নিয়েছে কোন্ লগ্নে? জাশ্রধ্য বলতে হবে| 

দিনের আলোয় তবে সাহস আসে। সারারাত জেগে 
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শরীর টলছে-__মাথ! ঘুরছে । নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে শুয়ে 
একটু [চাখ বুঝবে সে ভরসাটুকুও আজ নেই | 

গ্রামের মাধামাবি বারোয়ার্রি তলায় ছু" দলের বৈঠক 

বসেছে । শাস্তি-বৈঠক। সমাজের মাথ! খারা তার! একটু 
উচুমত জায়গায় চাতালের ওপর বসেছেন তাদের ঘিরে 

বসেছে বদ্বিনাথ-রহমতের মত কম-বুবিয়েদের দল । ওরা 

ভাবছে এতকাল পাশাপাশি বাস করে সুখে-ছঃখে কলে 

আদ্ছচ1-ইয়াকি দিয়ে কেউ কাউকে চিনতে পারে নি---আম্চর্ধী 
বলতে হবে । যাতে ভুল না বুকে পরম্পর পগস্পরকে চিনতে 

পাপে তারছ আলোচনা করছেন সমাজের নেতৃগ্বাশীয় 

লোকের । এত দিনের ক্হ-সখা-্রীতির মধুধ সম্পর্ককে এক 
মুহখে নষ্ট করে দিয়ে যে ছুশমণট। এগিয়ে এসেছে__তাকে 
মিলিত শঞ্জি নিয়ে হটিয়ে দিতে হছণে গ্রামের বাইরে । এ 

ছুশমশ চাকঞ্ে এক পক্ষ দিয়ে অন্ত পক্ষকে উচ্ছেদ করতে । 

এক পক্ষের উচ্ছেদ হলেই জন্ধ পক্ষে শান্তি ফিরে দ্দাসবে ? 

ন!--ন।। শহরে য আগ্তন ছড়িয়ে শহরাকে - তার মানুষকে 

-মাহুষের মন্যাহকে গায় নীতি ধন্দধ বিবেক সব কিছুকে 

জয়া কারা? ১৪6৫ 

পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে সে আগনকফে যে করে ছোক 
গায়ের সীমানা পার হতে দেওয়া! হবে শা। ভাই সব-- পণ 

কর-_ ৭ 

এমদাদ মিঞা, মৌলবী রহিমতুষ্জ, বিলায়েং, কালীপ্রসাদ, 
বরদ। নন্দী, হরিশ যুখোপাধ্যায় এর! বাছ। বাছ। শব! প্রয়োগ 
করে ভাববিভোর জনতার মন থেকে সন্দেহের অগুর নষ্ 

করবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন । 

রহমত বললে প্লহিমের কানে কানে, দেখ চাঁচ, কালীবাবুর 

পোফ কেমন নেতিয়ে পড়েছে . 

বধ্যিনাথ বললে, দেখ রুক্ছন- বিলায়েতের চোখ ছুটে! 

যেন ঝিমিয়ে আসছে । বক্তিমে করছে না চুলছে? 
বঞ্জত।য় কারও মন গলছে কিন! কে বলবে | ছু" পক্ষের 

হাতের লাঠির ডগ? অল্প অল্প কাপছে । ভাবের ঘোরে কিংব। 
অজানা ভয়ে অথবা সুপ্তোখিত কোন খৃত্তির তাড়নায় । কত 

দিনের প্রঞ্চতিতে লাঁড় উঠেছে কে তার হিসাখ পাথে] এবড় 

থামানো কারও সাধ্যায়ভ কিনা সে খিচারও ভতবিষাতের__ 

তবে এই মুহুত্ধে এই ধরণের বঞুতা! ছাড়া শান্তি-সশ্মে- 

পনের নেতার! আর ফিই-ব! করতে পারেন ! 

জয়ী কারা? 
জাশীরীন্দরনাথ ভটু।চাখা 

একই দেশে জন্মলতি জন্মভূ'মর জোষভাতার একাপ্পেছের দাবী ব্াগ্রশীতির দত্তবনখের মালবনীতির সঙ্গে রণে আজকে ফেব:জম্বী? 

শিক্তা যাগ! করল অগখীকার, 

সভাতারি স্রষ্টা ভাতার স্ষ্টিকর। %টি এবং সংক্তিরি পরে 

আঘাত যার হান্শো বারংবার । 

অঙ্জানতার অন্ধকারে ছন্দহার] শিত্য যার! মগ্ন ছিল ঘুমে 

তখন তাদের উদ্বোধনের গানে, 

ব্যান্জয়ী ?...-কক্ষণে। তা? নয়। 

মানব চেয়ে বা।ন্ বলি, মানব তবু শ্রেষ্ঠ হ'ল সোনার সমাজ পচি? 
ধ্যাত তবু থাকলো মহাবনে, 

ব্যাঙ হ'ল হুর্জয় অতিত, জানার্জনে মানব হ'ল শীতিপ বলে বলী, 

ব্যান্্র তবু ক্ষিতলো ন) কে! রণে। 

জাপিয়েছিল জ্োষ্ঠ যারা, জন্মভূমির মুক্তি লাগি" স্বার্ধীনতার বেদী ধর্মে জানে তপন্তাতে নীতির সুতার পক্ষ কোটি জীবন যেথায় গাথ। 

করল গঠন আত্মবলিদানে | 

অগ্রগামীর স!হিতা ও শিল্প দিয়া মক্সো! করি দীর্ঘবছর ধরি 
উঠলো যারা ক্রমোশ্রতির ধাপে, 

তারাই যদ্দি হিংসাতে হয় হত্যা রত কৃঠিগুরুর রজ্জপাশের লাগি" 

লিখতে সে লাজ হস্ত আজি কাপে। 

মুক্তিদিনের রাগ্ুবেদীর জোন্ঠভ্রাতার এঁক্যক্সেহের সৈস্রীধাবী যারা 
ছুনাতিতে করল অন্বীকার, 

সভ্যতারি সুখোস থেকে বর্রতার স্বরূপ খুলি গুণ এবং ছোরার 

সকল খণের ছিল পুরস্কার ! 

এক দ্বিকেতে বিভ্ঞাজ্ঞানে সিদ্ধমহান নির্যাতিত তাপস বড়ো ভাই 

অভ দিকে হুত্যালীলার জয়, 

মানবসমাজ সেই তো! পুণ্যধাম, 

হিংসা] এবং ববরতার প্গামিতে পূর্ণ যেথা সে তো পঙ্ডর সমাজ 

কলঙ্কিত থাকবে তারি নাম । 
মতে? যদিই দক্তে চলে হুত]1, এবং ববরত দংগ্া নখের খেলা, 

মানব তাতে করখে নাকো ভয়, 

বাযাঞনীততর দন তাতে গুগাষি ও ছোরার ঘায়ে মহান মানবতার 

কক্ষণে! না ঘটবে পরাজয়। 

লেলিয়ে দিয়ে ব্যাচে সাপে কোনও জাতির ধ্বংস লাগি" 
চালায় খারা! শাসন 

তারাই শেষে বিশ্বে হবে হীন, 

অন্ত্রবিহীন হয়েও যারা শ্রেষ্ঠ নীতিসভ্যতাতে, সর্বজন্বীর বেশে 
মতে তারাই বাচবে চিরদিন । 



পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্ম্রতি 
নূরল আলম চৌধুরী 

আফশ্মিকত। আর দৈব এ ছুটি শকের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক 
অর্থে একটা মিল র-য়ছে। মামষের জীবনে আকম্সিকত! 

ও দৈবের হূল্য ব! প্রভাব অনন্বীকাঁধা। দৈবের প্রভাবে 

মান্থযের জীব-ন কে!ন সগয় ধ্বনিত হয় সুমধুর ছন্দের কলঈতি, 
আবার কোন কোন সময় সেই 'অপুশ্ট শক্তিন্ন প্রভাবেই মাশুষেব 

আবন হশ্চিও! আর খিরঞ্চিশ্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । জীখনে 
আকশ্মিকতার মৃল্যও ঠিক তত্রপ, তাও এক সময়ে আনে সুখ, 
কোলাহল ও আনন্দ আবার অগ্ভ সময়ে এর প্রভাবে মানুষের 

সন্ছল জীবননতিতে নান! প্রতিবঙ্ছকতার আটি হয়ে সেই জংবন 

হয়ে ওঠে ছুণিষৎ, তবুও আকস্মিকতা ও দৈব এ হুটির মবোই 
রয়েছে ঘ/ামাক "কোন কোন দময় নৃতণতের আগ্রহ । 

ন 
নিস্া পে ন্ পিল 
তত লগিন রঙ রশ ঙ 
8 "০৭. পরে রর চলত তি নু দিত সা 

চান নি 

রহ 
তর 

শত * 

গৌরী মন্দির, বনের 

আমার বন্ধুস্থানীয় আম্বীয় শাজাহান আনব এক সপ্তাহ 

হ'ল আমান কারাহল জলপাইগুড়িতে বেড়াতে এসেছে । ওরা 

ফেব্রুয়ারি রবিবার হনে প্রাতে চ1 খাচ্ছি । হ্ঠাং শাজাহান 

প্রস্তাব করলে, কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে পুরণীতে বেড়াতে 
যেতে হবে | বদ্ধুর অ[কশ্সিক প্রস্তাবে মনট। সত্যই সাড়া শিয়ে 

উঠল এবং সঙ্ষপ্পকে কার্যে পরিণত করতে মনে অহুন্তব 

করলাম অপরিসীম আগ্রহ । একেই বলে আকস্মিকতা--. 

এক মুহুর্ত পর্বে যার কোন নামগন্ধ নাই অথচ প্রস্তাবের সঙ্গে 
সঙ্গে যা মনে এনে দেয় চঞ্লতার একটা গঙীর আলোড়ন । 

অপর কধায় এই আকশ্িকতার প্রভাবেই মনে স্থটি হয় অভ্ভুত- 

পুর্ধব একটা পোমাক বা পুলক । কণ্মক্লাস্ত দিবসের মধ্য থেকে 

কয়েক দিনের অবসর নিয়ে বাইরে একটু ঘুরে আসা শগীরের 

পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছল সত্য ; কিন্ত সেই প্রয়োজনের 
ভাগিদের চেয়েও প্রবল হয়েছিল আর একটি ভাগিদ যাকে 

বল যেতে পারে মানসিক । শারীরিক তাগিদ বছদিনই 

উপেক্ষা করে এসেছি ২ কিন্ক নাক্গ আকন্মেক আহ্বানে ছন্দহণীন 

ভবনে ছন্দের যে কল্গধংনে ভেসে এস তাঁর প্রভব এড়িয়ে 

যাওয়। আমার পক্ষে অপস্তব হয়ে দাড়াল । একাধারে প্রকৃতির 

অপ্পীম সৌন্দর্য্য ও দহিমার একাংশ এবং প্রেমের অবতার 

গ্লীচৈতগ্ডের অন্ততম লীলাক্ষে্ দেখবার জহ। নশট' চঞ্চল হয়ে 

উঠল। 

এখানে একটা ধিষয় খলে রাখ। বোধ হয় অপ্রাসহ্রিক 

হবে না, বরঞ্চ আমার দিক থেকে সেটাই নরাপদ | পৃর্ীতে 
যখন যাই.তখন ভাব শি যে, সেই ভরমুশ-কাহিনী কোন ধিশ 

লিখব । কাজেহ আমার এঞব্য গ্বাশ ও অভিজ৩ািলোও সে 

সময় নোট-বইয়ে টূরকে রাপি শি। আজ হঠাৎ কোশ কারণে 

মনে একটা আবেগ এসেছে । এটাও আকন্নিক। তাহ আজ তিন 

মাস পুকৌকার বৃত্থাস্ত লেখবার জঙ্গ লেখনী ধরেছি, কাজেই 

সকল কথা পুগ্বানুপৃদ্বপ্পে আলোচনা করবার শক্তি আমার 

হবে লা, সএ কিছু চিত্ত করে মানস-নয়নে আনা আজ অসম্ভব 

হবে। মনযার গুরু স্বীকার করেছে -যে সব চিন্তা, ভাব 
মনে গভীর প্রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিণশ, এবং মন-প্রাণ 

যাকে তখন মনে রাখবার উপযুক্ত বলে স্বীকার করেছিল, আজ 
শুধু তাই মনে আছে। হয়ত সে সময় মন এমন অনেক 

আকন্মিক আখাত পেয়েছে যার গ্রতাব ছিল প্রচণ্ড, কিন্ত কোন 

দাগ বসাতে পারে নি- তা! আজ বিশ্মৃতির অতল গহ্বরে 

খিলিয়ে গেছে, কিন্তু ভ্রমণ-স্বতাস্ত বা বভিভ্ঞত] পুরনো। হলে 
আলোচন1 করতে মনে একট! পুলক জাগে, স্মতিরসে নিমজ্জিত 

ঘটনাগুলো সময়ের দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে মি& থেকে মিষউতর 

হয়ে ওঠে। 

এক মাসের ছুটি নিয়ে ১৯৪৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি 

মঙ্গলবার রাত্রি পৌনে দশটার দার্ছঙিং মেলে জ্বলপাইগুড়ি 

ছাড়লাম এবং পরদিন ভোর সাতটার সময় লৌছ্দানব আমা- 

দেয় শিয়ালদছে এনে হাজির করল । কিন্তু &&ঁশনে পৌঁছে 

এক বিপদের সম্ুর্খীন হতে হু'ল। নুভাষচন্ত্র কর্তৃক গঠিত 
আই এন. এ.-র ক্যাপ টেন আক,র রসিদের দণ্ডাদেশের বিকদ্ধে 
দেশব্যাপী যে বিরাট আন্দোলন নুরু হয় তার প্রচ্ড আঘাতে 



উগ্রহথায়ণ 

তখন কর্পকাতার নাগরক জীবনের শান্তি ব্যাহত হয়ে সেখানে 

বিরাক্ষ করতে থাকে শঙ্কা ও ক্ষোভের বন্চি, আজ কয়েকদিন 

থেকে সেই বিক্ষোভের ধক্ন কলিক!তার বুফে যানবাহন 

চলাচলও একরপ খন্ধ হয়েগিয়েছে। শা্ডিশ্রিয় নাগরিক 

জীবনে বয়ে যাচ্ছে অশান্তির ঢেউ। ট্রাম বাস একদম বদ্ধ, 
ভাড়াটে খোড়ার গাড়ী ও রিক্সা! ছু” একখান। যা চলছে তার 
চালকগণ ন্ত্বধা পেয়ে শ্তাধা ভাড়ার পাঁচ-সাত খুণ বেশী 

হাাকছে। পুণুব্বই ঠিক হয়েছিল কলকাতায় কয়েকদিন অপেক্ষা 

করে শাঞ্জাধানের ছুটি মগ্চর হঙ্গে ছ'শ্রনে একপঞ্গে পুরীর দিকো 

যাত্রা করব । এখন গন্ভতব এল হউরোপীয়ান এসাইলাম লেনস্থু 

জাখাদেএ কপকাহার বান!) কিছু গাড়ী পাওয়া এক সমস্ত 

হয়ে দাঙাল, খগত11 পায়ে হেটে বাপার অ(ভিমথে বওন] 

হলাম । 

যাক, মহ!নগরীর অশান্ত ভাদ কতকটা শান্ত হয়ে এলে 

১৮হ ফেব্রুয়ারি পদোযবার পুমী ব্রনা হব ধির হা'ল। কিন্ত 
যাগ্প আকনিক প্রস্তাবে আমরে হদয়ের ত্দীতে সুসের মুচ্ছন। 

বেছে উঠে শ্মণের েশায় আমাকে মাতিধে ঠুলোছল, ছুভগা- 

বশ 5 শতক আর সঙ্গ হিশেবে পাওয়া গেল নাত কেননা, 
অ.ন4:5 কারণবশতঃ সে ইচি পায় শি; কে আর করণ! 

গগতা! সঙ্গীীন একাই যাব মশগ্থ করলাম । 

রাত পৌনে শটায় পুরী এক্সপ্রেল ছাডবে । কাজেই যথ'- 

স্তর হাডাতাড়ি আহারাধি পব্ব সমাধা! কমে বাসা থেকে খের 

হলাম, বিদায় দিতে সঙ্গে উপল শাঞ্জাহাশ, ভাই মে, আর 
আমাগ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঝিলন । কি একট! পব্ব দিন, প্লাটফর্মে 

ভয়ানক [ভড়, গাড়ী ছাডবার দেড় ঘণ্ট! "খের আমন ০৪শনে 

পৌছি, কফিগ হাতে বিশেষ সুবিধে হ'ল ন।, প্র্যাটফর্মের গেট 

তখনও খোলা হয় পি। যাত্রীর! ভয়ানক উৎকঠা নিয়ে ভিড় 
করে ছড়িয়ে আছে, আঁযরাও গেটের প্রায় পঞ্চাশ হাত দুরে 
গেট খুপবা1খ অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইলাম । দূর থেকে ভিড়ের 
মধ্য দিয়ে দেখ! যাচ্ছে, গেটট1 যবে মাঝে সামান্ত ঘুপছে 

আবার তখনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু কৌতুহণ হওয়ায় 

ব্যাপার কি দেখবার জ্ অতি কষ্টে ভিড ঠেলে গেটের শিকট- 

বরা হলাম, দেখি একজন রেলকর্খ্চারী অতিরিক্ত গাস্তীব্য 

নিয়ে গেটের সন্মুখে ধঙ্ডায়মান রক্েছেন । অভিজ্ঞ যাত্রীরা, 

ধার] ভাল-মন্দ শ্রায়-অক্তায় বিচার করে সময় বা গ্ুযোগ নষ$ 

করবার পক্ষপাতী নন, তারা সেহ্ দণ্ডায়মান রেলকর্খবঁচারীটির 

গা ঘেষে কি গোপন আলো্ন1 করছেন । ছু” মিনিট পরেই 

তাদের জন্ত গেট খু'পে যায় এবং ভারা প্ল্যাটফর্মে চুঁকবার সঙ্গে 

সঙ্গেই গেট জবার পু্ববৎ বঞ্ধ হয়ে যায়, রেলের মহা প্র ২টিও 

পৃথিবীর সমন্ত গাভ্তীধ্য মুখে নিক়্ে দাড়িয়ে থাকেন। আমর 

সেখানে ধ্বাড়িয়ে ধা্িয়ে এই কা দেখছিলাম, কি জার 

করব | এক ঘন্টা পর গাড়ী ছাড়বার নি্দি& সময্বের যখন আব 

ঘণ্টা বাকী তখন প্র্যাটকর্মের গেট ঘুলে গেল। গণিত 

পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রমণের স্মৃতি 
পপ শি পর _ জন খা আপ ও এ ভি পি সা সা ০ পর উজ পর ও পপ পা  ্মপ প টি ০ 

১৪৭ 

যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ল্লযাটফরৃমর মধ্যে চুকে 
পড়লাম । 

গাড়ী সবেমাত্র প্লাটফর্ষে এসেছে $ কিন্ত এরই মধ্যে 
তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর সব কয়টি কামরাই ভন্তি হয়ে গেছে। 
আমর! ভিড় ঠেলে গাড়ংর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ভিড 

দেখে মনে হ'ল যাত্রীদের চেয়ে তাদের বিদায় দিতে খারা 
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শীত ৪ 
চা তি? 

সিঙ্ষেখরী মন্দির, ভুবনেশ্বর । পশে লেখক দণ্ডায়মান । 

এসেছেন তাদের সংখ্যা তেশী। নঠ$বা প্লাটফর্মে থে 
পরিযান লোক-সমাগম হয়েছিল পাঁচট। রেল পাড়ীতেও তাদের 

স্থান সম্কুলান হ'ত কিনা সন্দেখ। সব্বত্রই ঠেশাঠেলি ছুড়োছড়ি | 

অন্ভাধিক িড়গরাশত কঃ হলেও নাশ শ্রেণীর ধাত্রাদের ট্রেনে 

ওঠানামা, কুলির সঙ্গে ভাড়ার দর নিয়ে বচপা এবং সর্ধোপরি 
তাদের অকারণ ব্যণ্তত। সত্াই উপভোগ্য হয়েছিল। যাক, 

কোনক্রমে এপগ্রনেধ নিকটবভী একটি মধ্যম শ্রেধীর কামনায় 

খসবাগ্ন যত একটু স্থান কনে শ্লাম। গা্খতে ভয়ানক ভিড়। 

গাড়ীর মধো বিশ-প৮শ জন লোক দ্বানাভাবে গ্লাড়িয়েও 
রয়েছে এবং তার মধ্যে চাব-পাচ জন মহিলাও আছেন । 

জানালা খুলে দেখি বাইরে ভীষণ অঞ্চকার। অগত্যা 
কামপার যাত্রীদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। রাম্রির 
অন্ধকার ভেদ করে গাড়ী ফোন ফোস শব্দে চলেছে । সময়ও 

একে একে প্রহর "পরিয়ে যাচ্ছে । গার্ডী ছাড়বার সময় যে- 
ভাবে বসেছিলাম ঠিক সেই দ্ভাবেই বসে আছি, একটু উঠে 
ধাড়িয়ে শরীরের ছঙ্ডভ।উ। চুর করে নেবার ভরসাও হ'ল না... 



জল পি উর দস, রসি পা সর ও এ হত ত স শা সি গজ পাস ভি ০ সস পি এ লজ সু টা আত পপ জান নত জান জজ লিজ ভা জ শে 

পাছে অন্তে জায়গাটুকু দখল করে নের। গাড়ী খড়গণুর, 
বালেস্বর, কটক-_একটির শপ আর একটি ষ্টেশন পার হয়ে 
চলল! এত কষ্টের মধ্যেও অপরিচিত অঞফলে ভ্রমণ কালে 

অনান্বাদিত রসের পরিচয় লাণের আনন্দে আমার মন ভরপুর 
হয়ে উঠেছিল। শেষ রাত্রে শ্রান্তি অন্থভব করে জানালায় 
নাথ! রেখেছিলাম, একটু তন্ত্রার আমেজও এসেছে । গাড়ী 

ভুধনেশ্বর মন্দির ও বিশ্দু সরোবর 

কখন যে ধুর] জংশনে এসে পৌছল টের পাই নি। জানাল! 
দিয়ে শুখ খাড়িয়ে দেখলাম পৃব আকাশে সুর্যের লাল অ:ভা 

দেখা! দিয়েছে । একটু পরেই গাছের ডগায় আলোর স্থকোমল 
পরশ লাগিয়ে নিজেরই রঙে প্লাঙানে! মেখের ফাক দিয়ে রবি 
কুট্টে উঠবে আকাশের গায়ে! তাকিয়ে দেখি সিক্ষে পাঞ্জাবী 
গায়ে ও মাথায় £টপী কাট! এক পাণ্ড জানালার বাইরে 

দাড়িয়ে আছে, মণে খনে বিরক্ত হলাম । শুধালাম, “তোমার 

কি প্রয়োজন ?' 

সে নাছোড়বান্দ। | “খাবু আমি পুরীর জগনাথদেবের 

প1। জগন্নাথজী দর্শন করানোই আমাদের কত্তবা ।' 
_-আমার পাগড লাগবে না।' 

বিরক্জিপ্রকাশ করলেও লোকটি যাবে না, কি মুশকিল | 

যাও বললেই কি চলখে হুর ; পুণ্য স্থানে পুপা করতে 
যাচ্ছেন, রাগ করলে কি চলে]? 

কিন্ত আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শেষে পা্জা 
মহারাজ চলে যায়। 

পুরী &্ঁশনে গাড়ী ধামতেই ফুপির মাথায় বিছানা জার 
ক্ুটকেসটি চাপিয়ে প্ল/াটফর্মে নামলাম । সেই রুহূর্ভেই একটি 
লোক প্রশ্ন ক্লে -“কোন হোটেলে যাবেন বাবু? বলেই 
একখান! ছাপানে। হাগুবিল আমার হাতে দিলে । হাগুবিলট 

আমার গল্তব্যস্থল বীচ হোটেলের । একটু নিশ্চিন্ত হয়ে 
বললাম,--“জামি তে! বীচ ছোটেলেই যাচ্ছি ।? 

»--তবে আপনি কি জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন ।' 

প্রবাসী 
লন শত শকপশ ৩ পালি পর জা রি আর | জীন কস হও প্রি সত সত পি সি শরস্িও জি ভা ও পরশ শন সন শপ সক তন ত জু তত ৯৯. সজল এস হি সু শশ হস জা ও জন্তু ভাতিজা জি 

উত্তর দিলাম -...£1”। 

“ও ] তাঁ হলে জাপনাকে নেবার জভেই ম্যানেজার বাবু 

আমায় পাঠিয়েছেন'__ বলেই &েঁশনের দরজ! পেরিয়ে একট 

ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে মালপত্র চাপিয়ে দিল । আমি উঠে 

বসলে গাড়ী মন্থর গতিতে বীচ হোটেলের দিকে চলল । তনয় 

হয়ে রাগ্ডার ছ'ধারের দৃ্ভাবলী দেখতে লাগলাম ৷ পুকুরের 
প্রায় মধোই মন্দির (দেখতে পেলাম ৷ উড়িস্যায় একেই বলে 

চন্দনযাত্রার মন্দির-- কিছু দ্বর যাবার পরেই ব্বক্ষকাণ্ডের ফাঁকে 

ফাকে জগণ্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গল । এরই জঙ 

পুরীধাম আজ হিন্দুদের তীথহানে পরিণত হয়েছে । এই চূড়। 
দর্শলেই ভাবাবেগে অধীএ হয়ে শ্রুগৌরাঙগের সমস্ত দেহ থর 
থর করে কেঁপে উঠেছিল...তিনি হুচ্িত হয়ে পড়েছিলেন । 

পুরী প্রেশশ থকে বীচ হোটেলে যাওয়ার পথে গাছপালার ও 

বাড়াঘবের ফাকে ফাকে সমুদ্রের অন্ত বিশীর্শ ব!রিরাশি নয়ম- 

পদে পড়ছপল । নৃন্তন পরিচয়ের আশায় ও আনলে মশ পজকে 

শিউরে উঠল। 

বীচ হোটেল একেবারে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত । 

(পেকে হোটেপের পুর হা মাহলের অধিক হবে নাও কিছু 

আমার্দের সেখানে পৌছতে লাগল প্রায় ৪০ মিনিট । 

হোটেলের প্রোপ্রাইটাপ-মানেজার বেশ অম1র়ক 
লোক । তাকে পুর্েহই পত্র লিখেছিপাম। দোলায় কোন 

পিট খালি ছিল না। কাজেই নীচের তলাতেই &' সীটের 

একটি কামরায় আমর বাসস্থান নি করে দেওয়া হ'ল। 

সন্ভুখের জানাল “ধয়ে তাকালেই অগাধ বাপরাশি ও শীল 
তরগেখ খেলা শয়নপথে পড়ে মনে এনে দেয় আকল্পিত দি 

আবেশ । সমূত্রের যে এত সৌন্দর্যা ত। কল্পনাও করতে পারি 

শি। এখানে প্রকৃতির অসীম উদারতা ও ধীর প্রশান্ত গার্ভীষ্যের 

মধ্যে করবি-মনের অকুরম্ত খোরাক লুকায়িত এয়েছে, যার 

আদ্ধাদ লাভ করা সকলের পক্ষে সপ্ঠব নয়। 

অঞ্জক্ষণ পরেই চা এজ । চাঁপর্ধ সমাধা করে স্নানের জন্ত 

তৈরি হয়ে নিলাম। হাদয়ে অপপ্রিসীম আগ্রহ, অথচ মনে 
ভয়ের সফারও যে ধয়েছিল তা না! বললে সত্যের অপলাপ 

কর] হবে। যাক, শুনলাম এখানকার হুলিয়ারা সানার্গীদের 

অতি সাবধানে সান করিয়ে দেয়। এদের আসল বাবস! 
সমুক্বে মাছ-বর]! | এবা ধুব বলিষ্ঠ, এদের দেহ মিকষকালো, 

ম্যানেজারবাবুকে বলায় তিনিই আমার ল্গান করাবার জন 
সন্ন্যাসী নামে একটি হুলিয়াকে নিযুক্ত করে দিলেন। 

সমুত্রের তীরে গেলাম, সৃষ্টির বিটি লীলা দেখে মন 
বিন্ময়ে অভিঙূত হয়ে পড়ল । কোন্ অনভ্ত পারাবার থেকে 
তরঙ্গগুলো গর্জন করতে করতে ছুটে এসে বালুচরে লুটিয়ে 

পড়ছে ! এত ক্ষোভ, এত রোষ যেন মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে যাচ্ছে 

এক নিমেষে । দেখতে ও ভাবতে সত্যই চমৎকার | দেখলাম 

এক স্থানে হু'ছদ মহিলা ছুট অল্সবয়স্কা বালিকাকে নিয়ে সান 

&েশন 



জগ্রহারণ 

করছেন সঙ্গে একটি হুলিয়াও রয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা যে 
এদের জাছে তা! ন্লানের ভঙ্গী দেখলেই উপলদ্ধি কর! যায় । 
আমার ছুলিয়াটিয় নিকট থেকে জানতে পান্সি, একস] আমাদের 
হোটেলের অদুরবর্তা “ইওর হোম? নামে জার একটি হোটেলের 
বাসিন্দা । বেশী লোক এক সঙ্গে স্নান করাতে মনে একটু 
সাহস পাওয়! যার, তাই হুলিযার পরামর্শে এ দলের নিকটবর্ডা 

হয়ে সমুদ্র-তরঙ্গে গ! ঢেলে ধিলাম। ঢেউখুলো একটির পর 
একটি অবিরাম আাণছে। হুলিয়ার পল্নামর্শ মত কোন সময় 

লাফ দিই, কোন সময় ডুব দিই। লাফ দেওয়া আর ডুব দেওয়া 
শির্ভর করে চেটে রকমফেরের ওপর । অল্াক্ষণ মধ্যেই 

কৌশলট1 শিখে নিশাম। আঞ্গকে যতক্ষণ সমুদ্রে ছিলাম 

সুলিয়ার হাত ধরেই রেখেছিলাম, পরে অবশ্ত আর ওর 
হাত ধরে স্নান করতে হয় নি, পে আদুরে দাত, আর আমি 

নিশ্চিন্ত ভাখে ঢেউয়ের সঙ্গে খেল! করতাম । 
প্রায় এক খণ্টা পর হোটেলে ফিকলাম। সমুদ্রের জল 

ভয়ানক লবণাস্ত । সমণ্ড গা লবণে ভরে গেছে । কাজেই 
বাথরুমে গিয়ে গয়ো!র জলে শগ্নীরট! পুনরায় ধুয়ে ফেললাম। 

তারপর আথাগ-পর্ব শেষ হপে শিগ্রাদদেবীর কোলে জাশ্রয় 
নেওয়ার জঞ্জ বিছানায় গ! এলিয়ে দিলাম । 

বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। বহু স্ত্রী-পুরুষ 
সঞুপ্রের ধারে ধারে বেড়াচ্ছেন, সীজন টাইম বলে এখন 
যাত্রীদের সমাগম খুবই বেশী । ভারতের বহু প্রদেশের লোকই 
দেখলাম, তার মধ্যে বাাশীর সংখ্য] নিতান্ত কম নছে। 
কত রকমের লোকই শ1 সমুদ্রতটে দৃষ্ হয় | জীবনের প্রাস্ত- 
সীমায় পৌছে বৃ্ধ এসেছেন খাতের আঞ্ুমণের লাখব করতে, 

চাকুরীজীবী ভদ্রপোক এসেছেন কর্মর্লাস্ত জীবনের মাঝখান 
থেকে বিগাম নিয়ে একটু শাপ্ডির আকাঙ্ষায়। কলেজের 
ছাত্র! এসেছেন ভ্রমণের আনন্দ উপক্োগ করবার উদ্দেন্টে, 

আর নব-বিবাহ্িত দম্পতি এসেছেন প্রকৃতির থেলা-ঘরে 

“মধুচন্্র' যাপন করবার উদ্দেস্টে। মোটের ওপর প্রত্যেকের 

হৃদয়েই রয়েছে জসীম আগ্রহ ও অভূতপূর্ব আনন্দ । দেখতে 
দ্বেখতে গোধূলি নেমে এল। পশ্চিম-গগনের লঙজাটে দেখ! 
দিল শুক্র তার। | তার নীচে অতি ক্ষীণ লালের রেখা দেখিয়ে 

দিচ্ছিল রবির বিদায়ের পথ। আমি বেড়াতে বেড়াতে 
ছোটেল থেকে বেশ দুরে এসে পড়লাম | বি. এন. আর. 
হোটেলের নিকটত্ভী একটি নির্জন স্বানে বালুর গপর প 

ছড়িয়ে বসলাম | এরই মধ্যে চারদিকে চাদের হাপি ফুটে 
উঠেছে । আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একাকী মনোহ্র দৃষ্ত 
দেখতে থাকি। ছ-বছর আগে আমার একজন আত্মীয়! 
পুর্রীতে গিয়ে জ্যোৎন্দারাতে সমুদ্রের দৃষ্ত বর্ণন! প্রসঙ্গে এক 
পত্রে লিখেছিলেন, “স্বচ্ছ নীল জাকাশের সঙ্গে গভীর কালো 
অনুত্রের মিল দেখলে মনে হয় আকাশ যেন সমুদ্রকে গভীর 

দেহের সঙ্গে চুন করছে । তাদের মধ্যে ঘে অনন্ত প্রেম তা 
রস | 

পুর্ধী ও ভুবনেশ্বর জদণের স্মৃতি ১৪৪ 

মুগ যুগ ধরে চলে আসছে, আকাশ অসীম ও চিরস্থায়ী, সহুত্রও 
তাই, ঠিক তেমনই আকাশ ও সমুদ্রের হধ্যে যে প্রেম তাও 
অসীম ও অনভ্ভ।” আজ নির্জনে রূপালী চাদনিক্স নীচে 
সমুক্রতটে বসে তার সেই কথা কয়টি মনে হচ্ছে। চতুর্দিকে 
কুটফুটে জ্যোতস্গা । অনন্ত নীল জাফাশ নিফষকালে। সমুর্রে্ 
সঙ্গে গিয়ে মিশেছে; সত্য সতাই,জপরূপ। 

জুধ্যোদয়েছ নৃহ্ধ- পুরী 

ফেনিল ঢেউগুলে! সমুখ্রের ধুক চিরে হঠাং আগ্রগ্রকাশ 

করে যখন কালে! শ্বচ্ছ সমুত্রের বুকে একট! ব্ূপোর লাইন 

টেনে দেয় তখন দৃষ্তটা! দেখতে এত সুন্দর যে ভাষায় মনে 

ভবের বর্ণন। দেওয়া অপগ্ভব। প্রকৃতির এরূপ উদ্বুষ্ত প্রসায়ে 

এমন সৌন্গধ্য ও আনন্দের সন্ধান পাওয়! যায় যার তুলন! 
নেই। আমি তন্ময় হয়ে প্রক্কৃতির সেই অপরূপ রূপ কতক্ষণ 

উপভোগ করেছিলাম সঠিক ভাবে বলতে পারব ন!। 

সেই রাতেই একজন বোর্ডারের নিকট শুনলাম যে এখানে 

প্রাতে স্থর্য্যোদয়ের দৃষ্ত নাকি অতি চমৎকার । এ দৃষ্ধ 

“উপনোগ করবার লোন্ত সংবয়ণ করতে পারলাম না এবং 

যে ভাবেই হোক কাল প্রাতে নুর্ধ্য ওঠার পুর্বে উঠতেই হবে 

মনে মনে সঙ্ষল্প করে আছারাদির পয় বিছানায় গ1 এলিয়ে 

দিলাম। | 
অতিমাত্র উৎসাহের জন রাতে ভাল কয়ে ঘুমহ্রনি। 

পরাতে পৌনে পাচার সময়েই ঘুম ভেডে গেল। তাড়াতাড়ি 
প্রাতঃকত্য সমাপন করে নিলা । ঘাইরে বেশ ঠা হাওয়া 
ধইছে দেখে গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে স্ছর্য্যোদয়ের বছু 

পূর্বেই আমাদের ছোর্টেলের সম্মুখে বালুচরে গিয়ে বসলাম। 
আমার হৃদয়ে গভীর আগ্রহ; অনান্বাদিত আনন্দরস পান 

করতে আমি উৎনুক । রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে তরল হয়ে 

গেল, পূর্বব দ্রিফট! বেশ কস” হয়ে এসেছে । কিন চহু্দিকের 

ঘোলাটে ভাবটা তখনও কাঠেনি। বা দিকে ছোর্ট-বড় 
হার়্ীগুলে! একটির পর একটি সার বেঁধে ছাড়িয়ে আছে। ভান 

দিকে তরঙ্গুলে! ক্রমাগত গর্জন করছে। সে কটা 
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১৫৪ . প্রহা্ী 

অলৌকিক মুহূর্ধ। পৃথিবীর ওপর থেকে অন্ধকারের পর্থাটা 
ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, অন্ভিভূতেয় মত পূর্ব দিকে তাকিয়ে 

আছি, মুহূর্ত পরে দেখা! গেল, সমুত্রের এক স্বান থেকে মান! 
বর্ণের কয়েকটি রশ্সি আকাশের গায়ে ওপর দিকে ছিটকে 
পড়ছে। তার পরেই সমুদ্রের ঢেউগজলোর মধ্য থেকে বেরুল 
একটি রক্ত পিও ) দেই পিগটি কোন অপৃষ্ঠ যাডুকরের মন্ত্রবলে 

সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে 

জমশঃ বড় হতে হতে কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই প্রথমে একটি থালা 
ও তংপর গোলারুতি ধারণ করণ । একপে গ্ুর্ধ্যদেব ধীর 

মন্থর গতিতে আবিভূ্তি হয়ে পূর্ণ দুষমায় মঙ্তিত হয়ে উঠলেন। 

আমি তনয় হয়ে এ অপরূপ দৃষ্ঠ দেখতে দেখতে যেন সম্মোহিত 

হয়ে পড়েছিলাম । আমার মনে হ'ল, মাঞ্ুষ এমন মনোরম 

প্রভাত যদি জীবনে একধিনও উপভোগ করতে না পারে তবে 

তার বৃথাই পৃথিবীতে আগমন। 
এভাবে প্রক্কতির খেল! দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে 

গেল। অন্ত কোন কান্ধ নেই, ভাবনা নেই। 
হোটেলে মাণিক সেন নামে আমার সমবয়সী একটি 

গুবকের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হ'ল । 

এ পরাস্ত পুরীর অন্তান্ত অষ্টব্য স্থানগুলে! দেখবার সময় 
বা! ছ্ছুযোগ করে উঠতে পারিনি। এখানে আসার অষ্টম 
দিবসে বেল! ১১টার সময় আমি ও মাণিক একখানা ঘোড়ার 

গাড়ী কয়ে বের হই, প্রথমেই আমর] জগন্নাথদেবের মন্দির, 

দেখতে যাই। চারি শত বংসর পূর্বে এই মন্দিরের সন্মুখস্থ 
পিংহ্ঘারেই এ্রচৈতন্ত ভাবাবেগ সংবরণ করতে না! পেরে 

দুর্ছিত ছয়ে পড়েছিলেন বলে কখিত আছে । প্রকাও মন্দির, 
আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম । প্রাঙ্গণে প্রবেশের 

সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন পাও! পিছু নিয়ে প্রাণটা কণ্ঠাগত 
করধার উপক্রম করেছিল আর কি! আতিক তাদের 

হাত এড়িয়ে অগ্রসন্ম হলাম । মন্দিয়গাঞজজে বহু মিখুন-সৃষ্তি 
খোদিত রয়েছ । প্রাচীন ভারতীয় ভাক্ষর্ধ্য ও কলাকুপলভার 

প্রধাণ এগুলোর মধ্যে পাওয়া! বায়। মঙ্গিয়-প্রাহণটি চতুক্ষোণ, 
আয়তন হ২২১২৯৩ গজ। এই প্রাঙ্গণটি দুউজ্চ প্রাচীরঘার়া 

বেটিত। বাইরের প্রাচীরের পর মধ্যে অন্ত একটি প্রাচীর়েন্স 
অভ্যন্তরে মূল মন্দির অবস্থিত । জগনাথের মন্দির প্রধানতঃ 
চারতাগে বিভক্ত- বিমান, দর্শনগৃহ, না্টমঙ্গিয় ও ভোগ” 
মগ্ডপ। মৃল মন্দিরটারই নাম দেওয়া হয়েছে বিমান, এরই 
অভ্যন্তরে রয়েছে আদল মৃদ্ি__ উচ্চতা ২১৪ ফুট ৮ ইফি। 
মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট আরে! কয়েকটি মন্দির দেখতে 
পাওয়া ঘায়। সঠিকভাবে জানা না গেলেও শ্রষ্ঠান্দের 
১১০০ সনের কাছাকাছি কোন সমরে উড়িস্তারাজ চোড়গঙ্গ 

কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছে বলে এঁতিহাপিকগণ অনুমান 
করেন। 

এর পর আমর] মার্কগ সরোবর দেখতে চললাম, সনোবরের 

দৃষ্ট দেখে মনটা! সত্যই পুলকিত হয়ে উঠল । প্রকাও সরোবর, 
চাক্লিটি পাড়ই প।থর দিয়ে বাধানে! ; জার উপর থেকে জলের 
ভিতর পর্যন্ত প্রত্যেক পাড়েই রয়েছে থাকে থাকে সিড়ি। 
সম্মুখে দেখলাম একটি ছোট কুঠরি। প্রশ্ন করে জানলাম, 
ওটা নাকি ঘমের মাসী জার পিসির মন্দির । 

সেখান থেকে আমাদের গাড়ী পূর্ব দিকে চলল । অল্লক্ষণ 
পরেই নরেন সরোবর-তীরে পৌঁছলাম, এটি মার্কও সরোবর 
অপেক্ষ/ জনেক বড়, দৈর্ধেয ২৯১ গজ ও প্রন্থে ২৪৮ গজ। 

এই সরোবরেরও চারিধিক পাথরে বাঁধানে! এবং চারি পাড়েই 
রয়েছে পাথরের পি'ড়ি। নরেশ সরোবরের মধ্যে একটি 

দ্বীপের ওপর চন্দনযাত্রার মন্দির জার গঙ্গাদেখীর মন্দির আছে। 
পুরীতে এই নরেন্দর সরোবত্রর সঙ্গেই চৈতন্তদেবের স্মৃতি ঘণিষ্ঠ: 
ভাবে বিজড়িত। চৈতন্ভদেবের জলকেলির স্মৃতি এর সর্ধবক্র 

ছড়িয়ে রয়েছে। এই সরোবর-তীরে বৈষবগণ পাথরের বাধানো| 
খার্টে একত্রিত হয়ে ভাগবৎ পাঠ করতেন ; আর তং-শ্রবণে 

ঞীচৈতন্ড ভাবাবেগে অধীর ছয়ে পড়তেন । তার ছু'চোখ বেয়ে 

.অবিরল ধারে অগ্রু গড়িয়ে পড়ত, সেখানে কিছুক্ষণ ঈগাড়িকে 
থেকে অন্থ্ভব করলাম যেন চতুদ্ধিকে একটা পবিজ, শ্বিশা, 
শান্তিময় আবহাওয়া বিনা করছে। 

এর পর আমাদের ভ্রষটব্য স্থান হ'ল আঠার নালা । এটি 
একটি পাথরের পোল এবং পুরীর সিংহঘার-ঘ্বরূপ। বাংলাদেশ 
থেকে একটি পথ এই আঠার নালার উপর দিয়েই এসে পুন্রীতে 
প্রবেশ করেছে। রুটয়! নামক একটি ক্ষুপ্র নর্দীর উপর অবস্থিত 

এই পোলটি ২৯০ কুট লঙ্বা__রষ্ীর ত্রয়োদশ শতাঝীতে নির্সিত 
হয়েছিল বলে জবান! যায়। এ পোল দেখার পর আমাদের 

গাড়ী চলল গুগ্িচাবাড়ীর দিফে। এটাকে জগন্নাথের মাসীর 
ধাড়ীও বলা হয়। এর চতুর্দিক সুউচ্চ প্রাকারে যেটিত, লিংহ- 
দরজার মাথায় হন্গিনের হত চূড়া, মন্গিন্ন-প্রাকারে কতকগুলো! 
হছুষান ঘসে রয়েছে দেখতে পেলাম । আমরা জগনাথেক্র 
মন্দির দেখে আসবায় লময় পাশের দোকান থেকে কিছু মোয়া 



জগ্রছায়ণ 

লক্ষে কমে এনেছিলাম ৷ এবার গাড়ীর মধ্যে বসেই সেগুলো 
খাওয়ার উদ্দেন্তে টুকরিটি হাতে নিলাম । কিন্ত হায়! মোয়। 
আমাদের ভাগ্যে নেই | টুকরিটি হাতে নেওয়ার সঙ্গে লঙ্গেই 
এ্রকটি হনুমান এক লক্ষ দিয়ে গাড়ীতে উঠে এসে নিমেষে 

মোয়ার টুকরিটি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল । হুচ্থমানটি মন্দির- 
প্রাফারে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তভাবে মোয়া গলাধঃকরণ করতে 

আর্ত করল; কি জার করি! হতভম্ব হয়ে সেদিকে 

তাকিয়ে থাকি । যাক এরপর আমর! মন্দিরদর্শনে মনোযোগ 

দিলাম । এটি নাকি পুর্বে কাঠের তৈরি ছিল। এ সম্বন্ধে 
এঁতিহ্বাসিকগণ বিভিম্্ যত পোষণ করেন | বর্তমানে এট প্রন্তর- 

নির্শিত একটি চূড়াবিহীন আড়ম্বরহীন মন্দির | গুগ্ডিচ] মদ্দিরের 
প্রাঙ্গণে একটি ছোট মঞ্চের উপর হুখানি পদচিঞ্ দেখা যায়। 
লোকের নিকট প্রশ্ন করে জানলাম সেগুলে! নাকি শ্রচৈতন্ের 

পদ্রচিহ্ু। কথিত আছে, শ্রীচৈতচ্ত নাকি স্বহত্তে গুঙ্ডিচা মার্জন 

করতেন । কর়েকঞ্খন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই গু্ডচ। মন্দির- 
প্রাঙ্গণেই শ্রচৈতন্যেশ ধেছু সমাহিত হয় । তার] পদচিহ্নদ্বয়কে 

চৈতন্যদেবের সমাধির নিদর্শন বলে মনে করেন। প্রায় সন্ধ্যা 

হয়ে এল, আমর] জার কোথাও না গিয়ে গাড়ী করে হোটেলে 
ফিরে এলাম । 

পুরীতে আগমনের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে আর একটি 
বাঙালী হি-দু তত্র পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হুয়। “ইওর 
হম” নামক হোটেলের যে পরিবারটিকে প্রথম দিবসে সমুক্তরে 
মান করতে দেখেহিলাম আমি তাদের কথাই বলছি । সেদিন 

থেকে প্রায় প্রত্যহুই সানের সময় তাদের দেখতে পাই । ক্রমে 
একদিন সমুদ্র-সৈকতেই স্নানের সময় ছোট বালিক হুট বুলু 

ও টুগুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এর পর পুরীতে যে ক'দিন 
ছিলাম প্রত্যহ একসঙ্গে সমুর্জের নীল তরঙ্গের সঙ্গে খেল! 

করতাম। ক্রমে ক্রমে ওদের সঙ্গে ভাব বেশ ঘনিষ্ঠহুয়ে 
উঠল। প্রাতে ও বিকেলে সমুদ্র-দৈকতে বেড়ানোর সময় 

তারাই হ'ল আমার সাধী। প্রত্যহ এদের শিশুন্ুলত সহ্জ 

ভাব-তঙ্গী দর্শনে, প্রাতে সমুদ্রের ধারে বিচ্ৃুক কুড়োবার সময় 
এ্রপ্ধের কচি মনের স্কৃতি ও আগ্রহ দেখে আমার নিজের মনও 
হাল্ক! হয়ে এসেছিল । সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্সা-বিছানে বালু- 
চরে বসে বুলু, টুল ও তাদের ছোট ভাই কালু ও মুর সঙ্গে 

গল্প করতাম । ভূতের গঞ্জ থেকে আরম্ভ করে শিকারের গল্প 

কিছুই বাকী থাকত না। প্রশ্ন করলেই উত্তর পেয়েছি তার! 
ভুতের গল্প ভনবে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এদের শিশু- 

মনের সরজলত। আমার হাদয় এরপভাবে আকর্ণণ করল যে 

এদের মধ্যেই এবিদেশে আমার ছোট ভাইবোনের সন্ধান 
পেলাম। ওদের মা, বাবা, দিদি, মাসি সকলেই পুর্ীতে এক 
সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন ; কিন্ত ছর্ভাগ্যবশতঃ সময় ও দুযোগ 

অভাবে তাছের সঙ্গে তখন বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারি 
নি। পুত্রীন্ন বালুচরে এদের কু্ধিয়ে পেয়েছিলাম আমার ছোউ 

পুরী ও ভুবনেশ্বর ভ্রণের স্মৃতি 
এ নিস রিনি নস সত সিরিজ এ জটিল উট, রিনা উরি রিও 

বন্ধু, সার্থী, আর ভাই-বোন হিসেবে, তাই আনব ভুলতে পারি 
নি এদের কথ!। 

এখানে এসে কেক্জীয় আবগারী বিভাগের কর্মচারীদের 

সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং তাদের আমন্ত্রণে ২র| মার্চ শনিবার 

বিরাট প্রাকার বেঠিত জগহ্াথদেবের মন্দির, পুরী 

ফটো- এন, এ, চৌধুরী 

লোকনাথের মেল] দর্শন উদ্দেস্তে বের হই। আমার সঙ্গে ছিল 

বু মাণিক, আমাদের হোটেল থেকে লোকনাথের দুরত্ব প্রায় 

চার মাইল হবে। আমর! একথানা রিক্সা! ভাড়া করে 

অপরাহ ৩টার সময় ঘাত্র! করি, লোকনাথে পৌছতে আমাদের 

হু" ঘণ্ট!র বেগী সময় লেগেছিল । লোকনাথের মেলা পুরীর 
শ্রেষ্ঠ ধর্শোংসবগুলোর মধ্যে একটি, এবার এখানে যে মেলা 

হয়ে গেল, এত অধিক অনসমাগম নাকি ইতিপূর্বে লোফ নাথে 

আর কোন দিন হ্য়নি। জনসংখ্যা ছিসেব করে বলবার 

উপায় নেই, রাস্তার ছু-পাঁশে এবং চারদিকে তাবু ও অস্থায়ী 

ঘর-বাড়ী তৈরি করে মেল! বসেছে। চারদিক জনাকীর্ঘ। 

আমর! ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম । পথচলা কঠিণ, জন- 

ম্লোতে গা ভাসিয়ে দিতে হ'ল, ক্রমেই জনতা ব্বদ্ধি পেতে 

লাগল। মেলায় পক্ষের তুলনায় উড়িয়া নারীদের সংখ্যা 

নিতান্ত কম নছ্ছে, সঞ্ধ্যার পর দেখা! গেল স্থানে স্থানে নান্বীরা 

তেলের ছোট ছোট প্রদীপ দ্বালিয়ে মাটির ওপর পা ছড়িয়ে 

বসে আছে। এভাবে প্রদীপ ছালিয়ে জাগরণেই নাকি তার! 

রাত্রি যাপন করবে। প্রশ্ন করে জানলাম শিবকে তৃষ্ঠ করবার 

এটী একট প্রথা । আমর! ফরাড়িয়ে থেকে এদের কাধ্যকলাপ, 

যাত্রীদের গতিবিবি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম । 
এদের অনেকেই এসেছে পুণ্যসঞ্চয় করতে ; আর আমার উদ্ধেনউ 

অভিজত। অর্জন ও আনন্দ উপভোগ । অসংখ্য বর্শ-পিপান্গ 

নরনারীর এঁকান্তিক ধর্-নিষ্ঠার নিদর্শন দেখাও আমার কম 

লাভ নহে । যেখানে মেল! বসেছে তার অদূুরেই লোকনাথের 

মন্দির এবং তারি পাশে দেখতে পেলাম একটি নুন্দর সরোবর ; 

রাত্রি হয়ে গেল খলে মন্দিরটি ভাল করে দেখবার সুযোগ হ'ল 



১৫২. 

মা। মেলার এক প্রান্তে পুরীর বিভিন্ন সরকারী আপিসের 
কর্শচারীর! আলাদা! আলাদ| তাবু খাটিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও 
আমোদ-্প্রযোদের বাবসা করেছেন। কেন্ত্রীয় আবগারী 

বিভাগের কর্মচারীকা আহার করতে অনুরোধ করা সত্বেও 

অধিক রাত হয়ে গেল বলে তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে 
পারলাম না । মেলা থেকে বের হয়ে খন হোটেলে কিরি 
তখন র্বাত প্রায় নয়টা । 

জামার ছুটি শেষ হয়ে এলেছে, পীন্রই কর্ধ্থলে ফিরে যেতে 

হবে। ভূবনেশ্বর দেখবার আর লোভ সংবরণ করতে 

পারলাম না । আমি ও বন্ধু মাণিক ৯ই মার্চ প্রাতের গাড়ীতে 
সেস্থানের উদ্দেন্তে যাত্রা করলাম । এবার আমরা দ্বিতীয় 
শ্রেনীর টিকিট কার্টলাম; প্রায় ৮্টার সময় ট্রেন খুরদা! রোড 
আংসনে পৌঁছল । এখানে খাওয়-দাওয়! সেরে নিলাম, আবার 
ট্রেন চলতে আরম্ভ করল, বেল1 সাড়ে আটটার সময় আমরা 
ভুবনেশ্বর ষ্রেশনে ট্রেন থেকে নামলাম । সঙ্ষে কোন মালপঞ্ 
ছিল না, শুধু একটি ছোট জীপ-ব্যাগ। সেটি হাতে নিয়ে 
প্রযাটফরমে নামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তিন-চারটি পাণা এসে 

আমাদের ধিরে ধরল । প্রত্যেকের একই অনুরোধ, তাকেই 

যেন আমাদের গাই করে সঙ্গে নিয়ে যাই। এত করে 

ধুঝালাম যে আমাদের গাইডের কোন দরকার নেই তবুও 
তার! ছাড়বে না, অতঃপর একটিকে সঙ্গে নিতেই হ'ল । 

ছোট্ট একটি ঠ্েশন, তার বাইরেই ব্রিক্সা পাওয়া যায়, এক 
খান! রিক্সা বার আন। ভাড়ায় ঠিক করে জামি ও মাপণিক 
তাতে উঠে বসলাম । আর পাশা রিক্সার সঙ্গে সঙ্গে ছেঁটে 
চলল । মাথার উপরে রোদ এরি মধ্যে বেশ কড়া হয়ে এসেছে । 

লাল কাকর বিছান পথ, পথের ছুই পার্থে কোন কোন গালে 

বড় বড় বৃক্ষ, আবার কোন শ্বানে রয়েছে ফাক] ধূ ধু মাঠ, পথে 

লোকসমাগম খুবই কম, চতুর্ধিকে বিরাজ করছে নিম্তদ্ধ শাস্তি, 
অদুপেই ডানদিকে রয়েছে রেল-লাইন। দেখলাম আমরা যে 
ট্রেনে এসেছি সেখান! সপিল গতিতে এঁকে বেঁকে নিজ গন্তব্য ' 
সথছলের দিকে বাবিত হচ্ছে। কিয়ঙ্গ্র অগ্রদর হরে বৃক্ষের 
আশেপাশে ছ' চারটি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখতে পেলাম । জামর! 

নীরবে ছ” পাশের দৃঙ্ধাবলী দর্শন করতে করতে অগ্রসর হ্চ্ছি, 
কারও মুখেই কোন কথা নেই, চতুর্দিক নীরব নিস্তন্ধ, মাঝে 
মাঝে বক্ষে শাখা-প্রশাখার মধ্য থেকে বিরহী পাখীর «বউ 
কথ! কও? “বউ কথা কও' ভাক ভেসে এসে এ নীরবতা ত্ 
করছে। মোটের উপর পথেয় দৃষ্ঠ পরম রমনীয় ও উপভোগ্য । 
এ ভাবে অগ্রসর হয়ে আমর! &্রেশন থেফে এক মাইল দুরবতাঁ 

বেশ বন প্রস্তরনিন্মিত একটি মন্দিরের নিক টবর্ভা হলাম । ' এটি 
রাস্তায় ভান পার্থেই অবস্থিত, পাগাটির নিকট প্রশ্ন করে জান- 
সাম এ মঙ্দিয়ের নাম ভ্বনেশ্বয়ের মাসীর বাসী । 

ভূষনেশ্বরের জলবায়ু অতি চমংকার), পেটের অন্ুখে 
এখানকার বরণার় জল মছ্ছোধধ বিশেষ। তাই অনেক 

প্রবাসী 
০৬ চা, এটি এলি এপ. রাহি, ও এডি পতি টি। (0 এটিই উনি, (০ এটি এসি এন ইউনি চি এটিই এ 
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বাঙালী পরিবার স্বাস্থ্যোদ্ধায়ের আশার এখানে এলে বাসা 
বেঁধেছেন । ভূবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী থেকে অগ্রসর হয়ে 
আমরা পথের ধারে এক্সপ ছু-চারটি বাভালী পরিবারের বাস- 

স্থান দেখতে পেলাম । আলাপ করবার ইচ্ছে হ'ল; কিন্তু 

সময় হয়ে উঠবে না বলে ক্ষান্ত হলাম, উড়িষ্যা ধর্্মশালার 

জন বিখ্যাত । ভূবনেশ্বরেও কয়েকটা বেশ বড় বড় বর্দশালা 
আছে, সেগুলোতেও নাফি জনেক বাঙালী পণ্রবার থাফেন। 

বিদেশে বাঙালীর সঞ্ধান পেলে হৃদয়ে যেন একট! অকারণ 
আনন্দাহুভৃতির সঞ্চার হয়। যাক, আমর] জঙ্লক্ষণের মধ্যেই 
গৌরী মন্দিরের নিকটবন্তাঁ হলাম। মন্দিরটি খেশী বড় নয়। 
এরই প্রাকার-সংলগ্র কয়েকটি কামরায় বাস করে কয়েকটি 

পরিবার । গৌরী মন্দিরের সংলগ্ন গৌরীকুঙের জল অতি 

্বাছ। 

এর পর জামাদের দ্রষ্টব্য স্থান হ'ল, সিদ্দেস্বরীর মন্দির-__ 

এছ গৌরী মন্দিরের নিকটেই অথগ্থিত, মাত্র পাচ মিশিটের 
পথ । সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আর গৌরী মন্দিরে গঠনকৌশল প্রায় 

এক রকম । মন্দিরসংলগ্ন সিদ্ধেশ্বরী কু নামে একটি কুগু 

আছে। এই সিদ্ধেশ্বরী আর গৌরীক্ঞ্জের জলই নাকি 

ভূবনেশ্বরের মধ্যে বিখ্যাত । পুরীীতে হোটেলে দেখেছি 
লোকের! এই কুঙুঞলোর জলই হাড়িতে কগে সেখানে নিয়ে 

যায় বিক্রয় করতে । আমাদের সঙ্গে একটি জলের বোতল 

ছিল, সিদ্ধেশ্বরী €গ থেকে জল নিয়ে শিপাম । 
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে আমরা হেঁটেই অগ্রসর হলাম 

ভূবনেশ্বরের মন্দির দেখতে খুব বেশী দুরে নয়, মাত পোয়] 
মাইল হুত্তে পারে । ভূবনেশ্বরের বাজারের ওপর দিয়ে অদ্ুর- 
বৰ ভুবনেশ্বর মন্দিরের পথে অপর হলাম । মন্দিরটি আকারে 

বৃহৎ, চতুর্দিক সুউচ্চ প্রাকারে বেত ! এটি তৈরি করতে ১ লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা যায়। মঙ্গিরের 
সদর দরজ! কেন জানিনে বন্ধ ছিল; এর এক দিকে রয়েছে 

মিনারের মত একটি উচ্চ স্থান । আমর] পাথরের সিড়ি বেয়ে 
সেখানে উঠলাম | সেখানে গ্লাড়িয়ে সমগ্র ভুবনেশর়ের দৃষ্ঠ 

দেখতে পেলাম, ঠিক যেন ছবির যত। বাজারে জনশ্রোত 
চলেছে সার বেঁধে । এক দিকে দেখলাম, যতচূর দৃষ্টি যায়, 
সবুজ বৃক্ষ; লতাপাতা কে যেন একটি দিগন্তপ্রসারী সবুজ 
আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে । ওরই মাঝে মাঝে বাড়ীঘরের 
ফাকে ফাকে ভুবনেশ্বরের মাসীর বাড়ী, গৌরী মঙ্গির, 
সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের চূড়াগুলো মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে। 
মন্দিয়ের নিকটবর্ভা বৃহৎ বিশ্ু সরোবরটি দেখতে সত্যি অতি 
মনোরষ। তা নয়নকে ঝুদ্ধ করে, মনকে টেনে নিয়ে যায় 
দুদুয় কল্পলোকে ৷ উড়িস্তার অভ্ভান্থ সরোবরের ঘত এই বিচ্ছু 
সরোবরের় যধ্যস্থলেও একটি ঘীপ রয়েছে চন্দমধাত্রার একটি 
সাদা মন্দির | এ সব নয়নযুধ্ধকর রমনীয় দৃষ্ত দর্শনে জামান 
সৌন্দরধ্যযোধ পরিত্ধ হ'ল । 



অগ্রহায়ণ 

দেখবার শ্থযোগ হ'ল না। পাখাকে এক টাক] বখশিস দিয়ে 
অপরাঞ্ধ তিনটার সময় পুনরায় রিক্সা করে আমরা ছু'জনে 
ষ্েশনের দিকে যাত্রা করলাম । ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি, পুর্বীগামী 
ট্রেন আসতে এখনও প্রায় এক ঘণ্ট1 বাকী । ঠ্েশনের একটি 
বাঙালী ছোটেলে কোনক্রমে আহারপর্ শেষ করে নিলাম, 
যথাসময়ে ট্রেশ এলে তাতে উঠে বসলাম । 

পুরীতে এর পর মাত্র এক দিন ছিলাম, ১১ই মার্চ পুরী 
এক্সপ্রেসে পুরী ছেড়ে কলকাতা যাত্রা করলাম। সেখানে 
যাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল-__যাদের জঙ্রে বন্ছুত্থ ছ'ল, জানিনে 
জীবনে আর কোন দিন তাঁদের সঙ্রে সাক্ষাত হবে কিনা। 

অমাবর্তন অভিভাষণ 

বাক্, ট্রেনের সময় হয়ে এল বলে এবার জার বিশেষ কিছু 
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আমি চললাম আমার গল্ভব্যস্থলে। কারো স্মৃতি হয়তো 

অচিরেই বিস্বতির অতলে মিলিয়ে যাবে; জাবার কারো! 
স্বতি হয়তে! জীবনভোর ছদয়ে বয়ে নিয়ে জীবনপথে চলতে 
হবে। জগতের র্বীতিই এই ! মোটে উপর পুরীতে তিন 
সপ্তাহ অবস্থান করে এস্থান ত্যাগ করবার সময় মনে হ'ল 

যেন শান! ভাবে সেখানকার সঙ্গে আমার মন মায়াজালে 

জড়েত হয়ে পড়েছে |& 

*₹ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রথম পাচখানি আলোকচিত্র 

জীমাণিক সেন কর্তৃক গৃহীত । 

শে সপ হা 

সমাবর্তন অভিভাবণ 
শীব্রজন্ন্দর রায় 

অধুনা আমদের বিহ্ববিষ্থালয়সমূুছের সমাবর্তন উপলক্ষে 

দেশের প্রসিঞ্চ বন্ুণ ও অভিপ্র ব্যক্সিগণ উপাধিপ্রাণ্ত ছাতগণকে 

উপদেশ দিয়! থাকেন। এই প্রকার উপদেশদান একটি অতীব 

প্রাচীন রীতি । অধ্যয়ন সমাপ্তির পর উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র যখন 

গৃহ্দ্থাশ্রযে প্রবেশ কন্সিতে যাইতেন, তখণ অধ্যাপক গৃহ্শ্বাশ্রম 
প্রধেশা ধাঁ ছাত্রকে এই নুন্তন জীবন সন্ধে উপদেশ দেওয়! 
একট1 কঙব) মনে করিতেন । কেননা, এই সন্থন্ধে তাহার 

ছাত্র অনভিজ্ঞ এবং এই প্রকার উপদেশ তাহার পক্ষে অত্যন্ত 

প্রয়োজনীয় । ছাত্রাবস্থায় বিবিধ এস্থ পাঠ কর্িলেও ছাত্রগণ 

যে পৃহ্দ্বাশ্রমের কর্তব্যাকর্ভব্য সন্ধে সম্যক অবহিত হইতে 
পারে নাই, তাহ! অব্যাপকগণ জানিতেন। ভবিষ্যৎ জীবন 
অজ্ঞাত এবং বিপদ-আপদ ঘটা অসন্ভব নছে। তজ্জন্ত 

ফিতাকাজ্গী উপদেষ্ঠা বর্ম ও নীতি সম্বঙ্ছে প্রিয় শিষার্দিগকে 
কতকগুলি সাধধানবাক্য বলিতে চেষ্টা! করিতেন | ছাতরগণের 

মধো বাহার] চিন্তাশীল এবং শ্বাতন্রপ্রিয় তাহারা হয়ত কি 
আঘর্শের সেবা করিবেন এবং কিরূপে জাবিকার্জন করিবেন, 

তদ্ধিষয়ে বিশেষ উপদেশ গ্রহণের. আবন্তকত! বোধ নাও 

করিতে পারেন। তথাপি সন্গীতি ও সন্ধর্্ বিষয়ে মাহৃষের 
সর্বদাই দৃষ্টির প্রসারতা! আবন্তক | মানুষ অবন্ত সফল বিষয়েই 

শিজ্ের জান ও.বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিবে, 
ইছাই অন্ঠীপ্সিত ; তথাপি জ্ঞানবদ্ধ হিতাকাঙ্ষী লোকদিগের 

উপদেশে আমাদের উপকারই হ্য়। মানুষের পতন সকল 

অবস্থায়ই সম্ভব, নুতরাং কেহ বদি সেই পতন হইতে রক্ষা 

করার জন্ত চেষ্ঠা করেন, তিনি কুতজ্ঞতাভাজন । 

প্রাচীন সময়ে রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এদেশের 
চিন্তা-প্রণালীতে এখনকার জায় অনিশ্চয়তা ছিল না। কোন 
প্রফার সামাজিক বিপ্লবের বিষয়ও বিজ্ঞগণ চিন্তা করিতেন না । 

জীবিকা অঞ্জনের জন্ত কতকগুলি পন্থা নির্ধিই ছিল। 
ধ তাহাদের অন্তেবাসী ছাত্রগণ তজ্জন্ত শান্ত্রান্্- অধ্যাপক 

গামী ছিলেন এবং জান ও ধর্শের অন্থগীলনই জীবনের প্রধান 
কর্তব্য বলিয়! মনে করিতেন । এ্রথন আমাদিগকে জীবিকা 
সংগ্রহের পথ নিজ্ধের বিভা বুদ্ধি এবং দুযোগ অন্্সারে 
নির্ধারণ করিতে ছয় । অনেকে পথ দেখিতেই পাই না শ্রবং 

সমস্ত জীবন অপথে-কুপথে বিচরণ করি । আমাদের রাহ- 

নীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্নীতি, সকল বিষয়েই 
অনিশ্চরতা ও অস্থিরতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি। 
পূর্বতন ছাত্রগণের জীবন আমাদের জীবন অপেক্ষা অনেক 
নিরাপদ ছিল। ন্ুতরাৎ আমাদের জন্ত যে আরও অধিক 

উপদেশের প্রয়োজন, তথ্বিষয়ে সন্দেহ ন্বাই | কেবল রাজনীতি 

বা ভারতীয় অর্থনীতি সঙ্দ্ধে আলোচনা করিলেই ছাত্রগণের 

প্রতি কর্তব্য শেষ হয় না। তাহাদিগকে এরপ কিছু বল 

আবশ্তক যাহাতে তাহার] কিকিৎ স্থায়ী পাথেয় সংগ্রহ করিতে 
পারে। যে শিক্ষা তাহার! বিশ্ববিস্ভালয়ে লাভ করিতেছেন, 

ব! করিয়াছেন, তাহার পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা সন্বক্ধেও তাহা- 
দিগকে উপদেশ দান অপ্রয়োজনীয় নহে । বিশেষতঃ বর্তধান 

সময়ের শিক্ষা যে আমাদের দেশীয় নীতি ও বর্পের সঙ্গে কি 
ভাবে সমক্বিত করা! যাইতে পারে, তছিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি- 
গণের কথার বিশেষ বৃূল্য আছে। এখন বিজ্ঞ উপদেষ্ঠাগণ 
সমাবর্তন উপলক্ষে যে সকল বিষয়ে আলোচনা! করেন, তাহ! 

দ্বারা আমাদের ছাত্রগণ যে বিশেষ উপক্কত হয়েন, তাহাও 
মনে হয়না । অনেক উপদেঠার বক্তব্য বিষয় অন্পষ্ই 

থাকিয়া যায়। নিয়ে জামি উপনিষঘ্ হইতে একটি সমাবর্ভন 

অভিভাষণ উদ্ধার করিয়া ছিলাম | পাঠক মহাশয় দেখিবেন, 

যে এই উপদেশতে এমন কতকগুলি নির্দেশ দেওয়া! ক্ইয়াছে, 
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বন্বার়! ছাআগণ আজও উপস্কত হইবেন । ইহাতে ছাত্রগণ থে. 

জ্ঞামার্জনে উৎসাহিত হইবেন, তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই । এদেশে 
জ্ঞানলানে অদঘ্য উৎসাহ ছিল এবং জ্ঞানলাত করিয়াই শ্রে্ঠতা 
লাভ করিতে হয়, এমন কিজ্ঞানে আতিক মুক্তিলাভ হইবে, 
শরইনধপ ধারণ! ছাত্রগণ পোষণ করিতেন । আমাদের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষ! লাভ করিয়া অধিকাংশ ছাত্র জ্ঞানলান্তে 
বীতন্পৃহ হুইয়! পড়ে । নেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ 
ছিয় করিয়! আঃ বাচিঙাম মনে করেন । 

উপদেশ 
বেধমনুচ্যাচার্ষেযাৎগ্তেবাপিনমন্থশান্তি । সত্যংবদ | ধর্মঞর | 

স্বাধ্যায়ানব! প্রমদঃ ৷ আচাধ্যায় প্রিয়ং ধনমাহ্ৃত্য প্রজাতদ্বং মা 
ব্যবচ্ছেংসীঃ।” সত্যানর প্রমদিতব্যম্। বর্খার প্রমধিতব্যম্। 
কৃশলার প্রমর্দিতব্যম। ভূঁতোন প্রমদিতব্যম্। গ্বাধ্যাক়প্রবচন!- 
ভ্যাং ন প্রমদ্দিতব্যমূ। দেবপিতৃকার্ধযাত্যাং ন প্রমদিতব্যম্। 

মাতৃদেবোভব | পিতৃদেব ভব | আচাধ্য দেবে! ভব | অতিথি- 

দেবো ভব। যাঞ্জনবদ্যামি কর্শানি । তানি সেবিতব্যানি। 
নো ইতরাণি। যাভন্মাকং আুচন্িতানি । ত্বয়ে 

'পান্কানি। নো ইতরাণি। যে কে চাশ্মচ্ছে,যাংসো ব্রান্মণাঃ। 

তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। জঙশ্রন্ধয়- 

ইন্গেক়ম্। শরিয়া দেয়ম্। হিয়া দেয়মূ। ভিয়া দেয়ম। সংবিদা 
দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ বিচিকিৎসা বা স্বতিবিচিকিৎসা বা 
ভাং। যে তত্র ব্রাহ্মণ: সন্মশিন: | যুক্তাঃ আনুক্তাঃ। 
অলুক্ষ| ধর্মকামাঃ স্থযুঃ । যথাতে তত্র বর্ডেরন্। তথা তত্র 

বর্তেধথাঃ । অথাভ্যাখ্যাতেযু। যে তএ ব্রাঙ্গণাঃ সন্মশিনঃ | 
মুক্তা; আযুক্তাঃ । অলুক্ষা ধর্কামাঃ স্থ্যঃ | যথা তে ভেয়ু 

বর্ডেরন। তথা তেযু বর্তেধাঃ। এযঃ আদেশ: | এষ 
উপদেশ: । 

( তৈতিরীয়োপনিষৎ ) 

অনুবাদ 

বেদাধ্যাপনান্তে আচাধ্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন। 

সত্য বলিবে। বর্াচরণ করিবে । বেদাধ্যয়নে ওদান্ত 

করিবে না। জাঁচার্যকে উপযুক্ত ধন দক্ষিণা-স্বকূপ দান 
করিয়া অর্থাৎ গুঞর্দক্ষিণা দানান্তে গুরুগৃহ পরিত্যাগ 

করিয়! সম্তানন্থত্র কর্তন করিবে না। অর্থাৎ গারসথ্যাশ্রমে 
প্রবেশ করিয়া সন্তানোৎপতির উপায় অবলম্বন করিবে। 
সত্য হুইতে বিচলিত হইবে না । মহত্বলাতে ওদাস্য করিবে 

না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপয়নে উঁ্দাস্য করিবে না। দেব ও 
পিতৃকার্ধ্যে ওদাস্য করিবে না| । মাতাকে দেবধং পুঙ্গ! করিবে । 
আচার্যাকে দেবব পুজা! করিবে । অতিথিকে দেববং পুজা 
করিবে। যে সকল কর্ম অনিন্গনীয়, সেই সকল কর্খ করিবে। 
অন্ত অর্থাৎ নিন্দনীয় কর করিবে না। আমাদের যে সকল কর্ধ 
পং সে সকলই তোমার কর্তব্য, অন্য অর্থাৎ বিপরীত কর্ধ 
কর্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা! শ্রেতর কোন কোন 

ব্রাক্ষণ আছেন, জাসনাদিধার1 তাহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। 
শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে । অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। 
বুদ্ধির সহিত দান করিবে। [ পাত্রাপাত্র বিখেচন! কর্তব্য ] | 
লজ্জা! অর্থাং বিনয়ের সহিত দান করিবে । ধর্মভয়ের সহিত 
দ্রান করিবে। মিএভাধের সহিত [অর্থাৎ সহানুভূতির সহিত] 
দান করিবে। যদি তোমার কর্ধ ব| আচার বিষয়ে সংশর 

হ্য়,। তবে সেই স্থানে বা! কালে যে সঞ্প বিচারক্ষম, অক্ঞুর- 
মতি, ধর্মকাম, অঙ্জকর্তক যাগাদি কাধ্যে নিমুক্ত বা স্বাধীন 
ব্রা্থণ থাকেন, তাহার সেই বিষিয়ে যেরূপ আচরণ করেন, 

তুমিও সেই বিষয়ে তদ্রপ আচরণ করিবে । কোন কোন বাক্তি 
বার! অভিযুক্ত কর বা আচরণ সম্বন্ধে সেই স্থানে বা কালে যে 
সকল বিচারক্ষম, অক্তরমতি, ধর্ধকাম, অগ্কর্তৃক যাগাধি 

কার্যে নিযুক্ত, বা শ্বাধীন ব্রাক্মণ থাকেন, তাহার] সেই সকল 
বিষয়ে যেঞ্প আচরণ করেন, তুমিও সেই সকল বিষয়ে সেরূপ 
আচরণ কমিবে। র 

ইহাই আদেশ। ইহাই উপদেশ । --( তত্বভৃষণ ) 

ই উপদেশটি আমাদের নিকট অনূল্যই মনে হয়, কেননা, 
মানুষের পক্ষে সর্বদাই এইরপ উপদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে । 
যাহার! সমাবর্ভন-উপদেশ ছাগ্রগণকে দান করার জন্ত আহত 

হয়েন, তাহার] যদি খধির এই উপদেশটি মনের সম্মুথে 
রাখিয়া ছাআগণকে আজকালের সময়োপযোগী কথা বলেন, 

তাহাতে মুবক মুখতীগণ উপক্কত হইবেন, জাশ করা যায়। 
জানী এবং অভিজ্ঞ লোকের! ছাত্রগণকে আরও জ্ঞানার্জনে 
উৎসাহ দিলে, কল ভাল হইবে । সংসারবর্থ কিভাবে তাহার! 

আচরণ করিলে, সমাজের মঙ্গল হইবে, সেই বিষয়েও জ্ঞান- 
বৃদ্ধের কথার নূল্য আছে। মহাত্মা! গান্ধীর উপদেশ ত লোকের! 
জগ্রছের সহিত শুনে, কেননা তাহার! বিশ্বাস করে তিনি 
তাহাদের মঙ্গলফামী । উপদেষ্টার! বদি নিজেদের অভিজ্ঞতার 
কথা যুবকম্ুবতীদিগকে প্রেমের সহিত বলিতে পায়েন, তবে 
তাহার! শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে । 



নাতিশীতোঞ্চ মগুলে পু'জিপতিদের উৎপাদন-অপচয় ও দারি্রয 
ভ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 

শ্রীষ্মঘগুলের কিফিং বাহিরের মগ্লকে নাতিশীতোকমগ্ল বলা 
হয়। এই ভূভাগের জলবাস্ু উষ্ধমগ্ডলের জাবহাওয়ান় মত 

শক্তিহারক নছে। আর সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া অত্যন্ত উফত] 
এ মণ্ডলে দেখা যায় না । বংসরে অনধিক চারি মাস এই 

মগ্ডলে ঈীতক!ল থাকে-_শিত খুব বেশী না] পড়িলেও এই সময় 

গরম ধুব কম থাকে | এই মঞ্জলের কোন কোন অংশে শীত- 

কালে কুয়াশাও দেখ! যায় এবং এই সময় বৃক্ষার্দির উৎপাদনও 

সাময়িক ভাবে হাস পায়। | 

তুল। 

এই মগ্ুলে যথেষ্ট শর্্যালোক পাওয়। যায় বপিয়া এবং 

গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে যথেষ্ঠ বারিপাত হওয়ার দরুন প্রস্ভৃত পরি- 
মাণ ভূলার চাষ হয়। তুলা! ব্যতীত সভ্য মানুষের চলে না। 
ভারতের আবিষ্কত এই তৃলাই সভ্যতা আদিম যুগ হইতে 
মানষের নগ্নত] ঢাকিবার জঙ্ত বহু প্রকারের বশর ও আতরণ 

যে!গাইতেছে । আজ প্রায় পৃথিবীর এক শতট| দেশে তুলার 
চাষ হুয়। কিন্ত আমেরিকার যুক্তরা্ একাই মোট উৎপাদনের 
এক শত ভাগের ষাট ভাগ সরবরাহ করে। আটলান্টিক 

মহাসাগরের উপকূল হইতে তুলার চাষ প্রায় ১৪০০ মাইল 
পশ্চিম পর্য্যন্ত চলিয়।ছে। যেক্সিকে! উপসাগর হইতে আরম 

করিয়া! উত্তরে ৪০০ মাইল পর্যন্ত এই তুলার চাধ বিস্ৃত। এই 
তুলার চাষের খিশ্তৃত ভূভাগ যুক্তরাষ্ট্রের কটন বেন্ট নামে 

পরিচিত । বৎসরে এই স্থানে এক কোটি হইতে এক কোটি 

যাট লক্ষ গাট তুল! উৎপপ্ন হুয়। আমেরিকার পরেই তুলা 
উৎপাধনের দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছে ভারতবর্ষ-_যদ্দিও 
পরিমাণে ইহা! আমেরিকার অর্ধেক মাআঅ। আমেরিকায় 

উৎপন্ন তুলার তিন -চতুর্ধাংশ বিদেশে চালান হয় এবং এইজন্ই 

ুক্তরার পৃথিবীর তুলার বাজার নিয়ন্ত্রিত করে। 
জামেরিকায় যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় তখন ্প- 

'নিবেশিকের] বেপরোয়া ভাবে তুলার চাষ চালায় । কলে 
কধিত জমি অনুর্ধবর হইয়। পড়িতে থাকে । ও্পনিবেশিকেরা 
এই ভাবে ভার্জিনিয়া! হইতে টেক্ষাস্ পর্ধ্যপ্ত নির্শম চাষ চালাইয়! 

যায়। অফুরম্ত জমি এইকপে পতিত ও অনুর্ধ্বর হইয়া পড়ে। 
বাধ্য হুইয়! তখন ওপনিবেশিকগণ তুলার “ক্ষেতি চাষ” আরম 

করে। কিন্ত শ্বেতা্গ শ্রমিক সম্ভায় পাওয়া যাইত না। কাজে 

কাজেই জাহাজ ভর্তি নিগ্রে! দাসগণকে আফ্রিক! হইতে আনা 

হইতে লাগিল। এইরূপে আমদানী-করা নিশ্রো এবং তাহা", 

দেয় হতভাগ্য বংশধর ক্রীতদাসেরা ২৫০ বংসর ধরিয়া 

'আমেনিকায় তৃলা-চাষীর শ্রমিক যোগাইল। তুলা চাষের 

ব্যাপারে জীতদাস পদ্ধতি নিতান্তই যেন স্বাভাবিক পরিণতি 

'ছুইয়! পড়িয়াছিল। সম্ভ। জ্রীতদাস ছাড়! 'এত সন্তায় তুল! 

সংগ্রহ কে করিবে? একজন কর্পঠ নিগ্রে। ক্রীতদাসের জন 
বাধিক খরচ হুইত মাত্র ১৫ ভলার | প্রথমে যে সকল শ্বেতা 

চাষী নীতির দিক দিয়া ক্রীতদাস নিয়োগে আপতি করিয়া 
ছিল তাহ্ারাও প্রতিধোগিতার চাপে নিজেদের বিবেককে 

অগ্রা্থ করিয়! ধাপ ক্রয় করিতে বাধা হইয়াছিল। যাহার! 

তাহাতে রাজী হইল না তাহাদিগকে তৃল! চাষের জমি বিক্রয় 
করিয়া দেশ ছাড়িস্! যাইতে হইয়াছিল | . 

বড় বড় তূল। চাষের মালিকের! £ুরে শহরে বাস করিত 
এবং শ্বেওকায় তত্ববধায়কগণের উপর কার্ধেযের ভার দিয়াই 
শিশ্চিন্ত থাকিত । ইহ।তেই এই নিষুপ ব্যবস্থার অমাহুধিকতা 
ও ক্রীতধাসের প্রতি অত্যাচার বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কচিং 

কখনও চাষের মালিকের! আবহাওয়া ঞ্ীতিকর থাকিলে 

তাহাদের 'এষ্েটের কাজকর্ম দেখিতে আমিত কিন্ত এক্সপ 

সাময়িক পরিদর্শশ দ্বার] ভূল! চাষের অপব্যয় ও নিগ্রো দাসের 
প্রতি শিষ্ঠ্রতাগ কিছুমাত্র লাখব হইত না। 

আইনের চোখে ক্রীতদাস-প্রথা লোপ পাইয়াছে কিন্ত 

পুরাতন ব্যবস্থার অনেক ধোষক্রটি আজ পধ্যস্ত লোপ পায় 
নাই। জমি, বীজ, চাষের যন্্রাধি এবং জানোয়ারের মালিক 
একই ব্যক্তি এবং উৎপন্ন তুলার একটা মোট! অংশই তাহার 
প্রাপা। চাষের জমিগুলি প্রায়ই ছোট ছোট এবং এখানে দশ 

লক্ষেপ্রও বেশী লোক চাষীর কাজ করে। তাহাদের অধি- 

কাংশহ নিখ্ো! | ইহাদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ গিজেয়াই 
জমির মালিক আর সকপে খাঞজন! দিয়! জমি চাষ করে । . 

রায়ত ও জামর মাপিক হিসাবে এই ছই রকম ব্যবস্থায় 

সাধারণতঃ চাষের কাধ্য চলিয়া থাকে | এক শ্রেনীর রায়তের 

নাম “ক্রপার” (0:011)0)) । ইফার! জমির সারের ও তুলার 

টি ছাড়াইবার (1:110011) ) খরচের অর্ধেক নিজেরা বছুন 

ফরে এবং উৎপার্দিত তুলার অর্ধেক পাইয়। থাকে । আর 
এক শ্রেণীর রায়তকে “ভাগ রায়ত? (91186 (90808) বলা 

চলে। ইহাদের তল! ছাড়াইবার (10010) ও অন্তান্ত যন্্রাদি 
আছে। ইহার! “ক্রপার অপেক্ষা উন্নত শ্রেণী । উৎপর 

তুলার এক-চতুর্ধাংশ ইহারা জমির মালিককে দিয়! থাকে । 
ইহা ব্যতীত এক শ্রেনীর লোক জাছে যাহার! সুমি ও সূলধন- 
হীন নেহাতই দিনমজুর মাত্র । 

তাগী রায়ত, ক্রপার” ও দিনমন্ুর__চাষের কয়েক মাস 
ইহাদের কাঙারও বিশ্রা নাই। ইহাদের পরিবারে সকলেই 

ছুর্য্যোদয় হইতে স্্য্যাত্ত পর্য্যন্ত পগ্জিতম করে। এত পরিশ্রমেও 

ক্রুপারে'র দেনায় ভার কখনও লাখব হয় না। কাঠের তৈথি 

ছোট খরে তাছান্স বাস। শ্রীষ্মকালে সে গরমে ছটফট কহে 
এবং প্রচণ্ড শীতে গৃহ গর্রম করিবান সঙ্গতি পর্যন্ত তাহার নাই। 



১৫৬ 

দক্ষিণ দেশের কোন এক গেটের গবর্ণর সত্যই বলিয়াছেন যে 
'মিখ্রো ছাল ছাড়ায় (বেপরোয়া চাষ দ্বার] ), জমিয় মালিক 
ছাল ছাড়ায় নিখোর'*"( চাষীর )। দারিত্রযের দরুন চাষী 
স্থানীয় দোকানদার (5$016 1601)61) অথবা মহাজনের 

নিকট হইতে ক্ষেতের উৎপন্ন তুল! বন্ধকী রাখিয়া! উচ্চ সুদে 
কর্জ করে। দৈনন্দিন খরচ যোগাইবার জন্ত বাধ্য হইয়! সে 
দোকানঘারের নিকট উৎপন্ন তুলার কির়ঘংশ বিক্রয় করে। 
এইরূপে খ্াম্য দোকানদার তৃলার ব্যাপান্বী হুইয়া দাড়ায়। 
অজ্ঞ বলিয়! চাষী পৃথিবীর বাজ্ারদর়ের খবর রাখে না, সুতরাং 

অল্প মূলো বিক্রয় করে। 
তুলার ব্যাপারীর পরবর্ভা মুশাফাখোর তুলার ফাটকা 

ব্যবসায়ী । সেতুলার দর স্বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বেলী মুনাফা 
ফামায়। ক্রপার বড় জোর ভবিষ্যতে “ভাগী রারত? হইতে 
পারে। কতকটা দেনার ভার কমাইতেও সক্ষম হয়। ইহার 
বেশী সৌভাগ্য তাহার হয় না। কিন্ত মুনাফাখোরের দল 
বাড়িয়াই চলে, ফাক! ব্যবসায়ীর পর আসে বিদেশে 
চালানকারী। তাহারও পরে আরও এক দল আছে 
যাহারা তৃলা হইতে নান! ধ্রব্য প্রস্তত করে। এতগুলি 
বুনাফাখোরের পাল্লায় পড়িয়া তূলার চাধী আজও প্রায় শতাঝা 
পূর্বের নিখো ভ্রীতদাসের মতই অসহায় ও নিশ্পেষিত । 

অথচ তৃলার উৎপাদক ও সর্বশেষে তুলাজাত প্রব্য 
ব্যবহারকারীদের অর্থাং খাদকদের (001)9011)01) মধ্যে কোন 

যৌগাযোগ ন! থাকায়, তুলাচাষীর মন্দ ভাগ্য তুলার দ1মের 
উঠা-নামার অনিশ্চয়তার উপর বুলিয়া রছিয়াছে। ১৯৩১ 
সালের মন্দার সময় তৃলার দাম বারে! বংসর পূর্বেকার উচ্চ 
স্ল্যেরর এক-যষ্ঠাংশ হইয়া যায়। ইহার পর হইতে ঘরের 
উঠ1-নামা চলির়াছে। বিগত মহায়ুদ্ধে আবার দাম একেবারে 

উললট-পালট হইয়| গিয়াছে । দাম বাড়িলেই চাষের জমিক় 
পরিমাণ বাড়ে । তৃলার উৎপাদন অতিরিক্ত বাড়িলে জাবার 
দাম পড়িয়া যায়, সুতরাং অনেক তুলা মাঠ হইতে সংগ্রহ্ই 
করা ছয় না এবং এইরাপে দাম পড়িয়া যাওয়া নিবারণ করা 
হয়। এইক্পে তুলার উৎপাদন কমাইয়! বাম বাড়ানে! হুয়। 
ইহার উপর আবহাওয়ার দরুণ উৎপাদনের বাড়তি-কমতি 
আছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর তুলার দর বাড়িলে 
উৎপাদন স্বদ্ধির জন্ভ' পরের চৌদ্ক বংসর জনেক অবিক্রীত তুল! 
মন্ধুত থাকিতে আরম হুয়। ১৯২৯ সনে বুক্তরাধ্রের গবর্ণমেন্ট 
স্থির কয়েন যে, অতিরিক্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার ভবন্ত ১৯৩০ 

পাল পর্ধ্যস্ত ৬০ লক্ষ গাঁট তুলা সরকান্নী খরচায় কিনিয়! ধরিয়া 
রাখা হইবে । যদিও এ মালেয় জাম তুলার মালিকগণকে 
অগ্রিম দেওয়ায় ব্যবস্থা! হইল, কিন্ত ইহাতে উৎপাদক ও 

ম্যবহারকারীদের মধ্যে ফোন যোগাযোগ ছিল না । থাহকের 

গ্রবার্সী 

ছুলাচাষীকে প্রথম শোষণ করে অবনত জমির মালিক ।, 

১৪৫৩ 

চাহ্ছা হাস পাইলেও গুদামের মাল বাড়িয়াই চলিল। 
১৯৩২ সালে দেখ! গেল হাতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ তুলার গীঁট 

 জমিয়াছে-_ইছা' প্রায় এক বংসরেক়্ উৎপাদনের সমান । 
তিন বংসর অবন্ঠ পোকা লাগিয়া! (১011 ০6511) তুলার 

উৎপাদন-হ্বাসে কতকটা সাহায্য করিয়াছিল। শেষকালে সন়্- 
কারকে অতিরিক্ত উৎপাদন :বঞ্ধ করিবার জঞ্ চেষ্টিত হইতে 

হইল। চারি বংসর পর্যন্ত উৎপাদকগণের নিকট হইতে তৃলা 
কিনিয়! গুদামজাত তুল| বিগ্রুয়ে অসমর্থ হইলে পর গবণমেন্ট 

সরকারী অর্থ খরচ করিয়। ভুল! চাষ বন্ধ করেতে মনন্গ করি- 
লেন। তুলাচাষীগণকে পূর্ববাপেক্ষ! কম জমিতে চাষ করিতে 
বল! হইল এবং গব্ণমেণ্ট প্রত্যেক জঅকধিত একর পিষ্ু ২০ 
ভলার পর্যন্ত খেসারত দিলেন। এই ব্যয়ের কিয়দংশ তুলা- 
শিক্প-প্রতিষ্!ানের উপর কর বসাইয়া! আদায় কর! হইল । এজ 

আবার তুলানিশ্মিত গ্রব্যের দাম বাড়িল এবং কুল।জাত দ্রধ্য কম 
বিক্রয় হইল । ফলে কাচ তুলার চাহি! আরও গ্রাপ পাইল। 

উক্ত ব্যবস্থায় প্রথম বৎসর ১ কোচঠি ৫ লক্ষ একর জমিচাষ 

করা হইল এবং চাখীদিগকে জমি চাষ ন! করা জর খেসারত 
দেওয়া হইল ১ কৌটি ৮০ লক্ষ ডলার। কিন্ত তুল] উৎপাদনের 
পরিমাণ অতি ধীরে ধীরে কমিয়াছিল। খারাপ আবহাওয়া, 
অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত ্রীশ্ম, ক্রমাখয়ে অনেকগুলি ধুলি- 
ঝটকা (004 560111) এই তুল] উৎপাধন নিয়ন্ত্রণে মানুষের 
সহায় হইয়াছিল । ১৯৩৪ সালে তুলার জন্ত চাষের জমির 
পরিমাণ বাড়াইয়া ১ কোচী ৪০ লক্ষ কর! হুইল । হহাঁও পরি- 
কল্পনার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। 

এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কথা "মরণ রাখিতে 

হইবে। ইংলগু তাহার সাম্াজ্যের খ্যবসা বজায় রাখিবার 
জন রুক্তরা্ হইতে তুলার আমদানী কমাইতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিল। ব্রিটিশ সাত্রাজ্োর বহির্ধাণিজ্যের তুলার ব্যবপায়ে 
তারতবর্ধের স্থান ্রিতীয়। ইহা! ব্যতীত ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান, 
উপাগডাতেও তুলার চাষ দুরু হইয়াছে । ব্রেছিল তৃলার চাষ 
আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহার তুল! চাষের জমির পরিমাণ 
মুক্তরা& অপেক্ষাও অধিক। ভ্রেছিলে বিদেশী বূলবনের 
সাহায্যে বহু তুলার কলও স্থাপিত হুইয়াছে। 

তামাক 
তুলাচাষের প্রপঙ্গে তামাকের কথাও আসিয়া পড়ে। 

পৃথিবীর বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে তামাক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া জাছে তাহা! বলাই বাহুল্য । তামাক উৎপাদন ও রপ্তানি 
বিষয়েও আমেরিক সর্ববোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া] আছে। 
তামাকের চাষ ফন বেপ্টের পূর্ববাংশের অর্জেক দেশ ভুড়ি! 

“এবং আরও কিছু উত্তরের ঞেট-সমূহে হইয়া থাকে । তৃলার 
চাষ যে সফল অবস্থা], জপব্যয়, অনাচারের় ভিতর দিয়া অগ্রসন্ব 
হইয়াছে তামাকের চাষও সেইরূপ ভ্ভাবেই হ্ইয়াছে। কিছু- 
দিন হইল তামাক ব্যবসায়ও অভিগ্নিক্ত উৎপাহনের হত 
মন্ধায় পড়িয়াছে-_৭ কোদী ৫০ লক্ষ পাউও তামাক-পাা 



উগ্রহায়ণ নাতিগীতোক মণ্ডলে পু'জিপতিদের : উৎপা্ন-অপচয় ও ছারিজ্য 
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পৃষ্থিবীর বাজারে অবিজীত পড়িয়া ছিল। হাজার হাছান 
একর জমির তামাকংচাষ বদ্ধ করিয়! দেওয়া হইয়াছিল এবং 

সিগারেট প্রশ্ততকারিগণেত্র উপর কর বসাহয়া তাষাক-চাষের 
জমির মালিকগণকে খেসারত দেওয়া হইয়াছিল | 

ভুল! ও তাষাক উভয় দ্রব্যের ব্যাপারেই আগ্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতা চরমে পৌছিয়াছে, পৃথিবীর বাজার লহয়! সর্বদা 
কাক়্াকাড়ি। শেষ পর্যাস্ত এই বাণিজ্যিক লড়াই মহায়ুদ্ধে 
পন্মিণত হুয়। ভুমধ্যসাগরের কাছাকাছি শুক (01) দেশগুলি 

অর্থাৎ গ্রীদ ও তুরক্ষ এক প্রকার তামাক উৎপাদন করে যাথা 
ধান্বারে "টাফিস' বলিয়া পরিচিত | ইহার সহিত যুক্তপ্নাষ্থ্রের 

“ঙার্জিনিয়া'র চকোন প্রতিযোগিতা শাই । এককালে ইটাপী 

যুক্তরাপ্ত্রের বড় খরিম্বার ছিল, এখন গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে 

এদেশ তামাকচাধের উৎসাহ দিতেছে এবং জমেরিক] হইতে 

তামাক আমদানী বছুল পরিমাণে কম[ইয়! দিয়াছে । ইতপও 

ও ফ্রান্স ইটাপীর পথ ধরিয়াছে। হংলও দক্ষিণ আফ্রিকায় 

ও প্নে(ডেসিয়ায় এবং ফ্রাপ আপ্জিরিয়ায় তামাকের চাষ 
খাড়াইয়া চলিয়াছে । অবনত এই সকল স্থানে মুক্তরাষ্্রের মত 

আবহাওয়! ব1 চাষের নুবিধা শাহ তবুও জাতীয় স্বা্ের 
খাতিপে এই অপচয়মূপক তামাকের চাষ বাড়িয়া চলিয়াছে। 
ধণতগ্রের ইহাহ উৎপাদন রীতি .-সঙ্গে ৮লে অন্ধ ও স্বাথহ& 

জাতীয়তার মোছে উৎপাদন বি ও অপচয় । 
ধান্য 

অন্ধ এ্রী্মমগুলের আর ধেশসনুছে উৎপন্ন আর একটি খা- 
শন্ত ধাঙ্ড। শ্বেতঞ্জাতির প্রধান খান্ড যেরূপ গম, দক্ষিণ-এশিয়ায 
বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর প্রধান খার্দা পেকপ চাউল । সমস্ত 
পৃথিবীতে উৎপন ধানোর তিশ-চতুর্থাংশ ভারতবর্ধ ও চীনদ্জেশে 
জন্মে অথচ এই বিপুশ পরিমাণ ধান্য পৃথিবীর আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে প্রবেশ করে না, উৎপাত ছুইয়। শিজ নিজ দেশেই 

খাওকপে বাবধত হয় । বরং জপসংখ্যাযর অগ্গুপাতে এই সকল 

দেশে ধান্য উৎপাদন কম হয় এবং কিছু পরিমাণ খাদ্য বাহির 

হইতে আমদানী করিতে হুয়। 
" চীনদ্দেশে অগণিত 

হ্য়। চাষীরা অতি দরিএ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ধার ধারে 
না। বছুপুরাতশ দেশে স্বভাবতই ভূমির উর্বরতা কম এজ 

ক্বকের] মানুষের এবং সকল প্নকম জানোয়ারের পুরিষ পচাইয়া 

জমির সারকনপে ব্যবহায় কর়ে। চীনে জমির সারের অন্ত 

মান্ষের পুরিষ বিক্রয় হয় । ভূপধ্যটক যুক্ত রামনাথ বিশ্বাস 

সাইকেলে চীনের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিবার সময় এইকপ সার- 
প্রয়োগে ক্কঘিকার্ধ্য নিজের চোখে দেখিয়! আপিয়াছেন | 

পরিশ্রমী চীন! চাষী পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ চালাইয়া স্ুবংসরে 
কোনরপে পদ্দিবার প্রতিপালন করিতে__হ্য়ত বা কিরং- 

_পর্গিমাণ ধান বিক্রযপ করিতেও সক্ষম হয়। ফসলের লময় চাষী 

এক পিকুল ( 1১1৫11 ) ধান দশ ডলারে বিক্রয় করে । উহাই 
নি 

ছোট ছোট ক্ষেত্রে ধানের চাষ 

১4৭ 
শে ২ ০ শত শিস তপ্ত ক সি ৪ ও শসা শি হি সপ পহতশনত পরত খা লিস আ জ তত ০ আব 

জবার বংসরের অন সময়ে--_যখন চালের দর চড়ে, আটা? 

ডলার দরে কিনিতে বাধ্য ছয় । হুর্বংসধ়্ে এই পরিশুমী চীন। 
কুষকের পুরস্কার ক্ষুধা, অনশন ও স্বৃত্যু ৷ 

অথচ চীনদেশের গ্রামে লোকসংখ্যা! বিপুল, কোন কোন 
স্থানে এক বর্গমাইলে ৭০০০ জন। এইজগ্ হুর্ঠিক্ষের করাল 

বৃত্তি অতি ভয়ঙ্কর | অবশ্ত অনাবৃষ্টি এবং বঙ্জার জঙ্ত চীনদেশে 
ফলন নষ& হয় এবং ছুতিক্ষ হুয়। 

যখন দৈবহূর্ঘটন! ঘটে তখন লোফের আর ধাচিখার উপায় 

থাকে না। আইনকে ফাকি দিয়া মহাজনের! সে ছুদ্ছিনেও 

জাপানে বেশী লাভের আশায় চাউল চালাশ দেয়। গ্রাম্য 

ব্যাঙ্কগুলি চাউল কিনিবার জন্ত কধককে শঙকর! এক শত 

টাক! বা উহ্ধারও বেশী সুদে টাক! ধারদের়। যখন সকল 
থাদ্যই শিঃশেষ হইয়া! যায় তখন চীন! চাষী গৃছ্ের ভ্রখ]াগি, 

বাড়ীঘর, এমন কি সন্তান বিক্রয় পর্যাস্ত করিয়া খাদা সংগ্রষ্কের 
চেষ্টা করে ; কিু তাঙাতেও শা কুপাইলে তাহাকে জনশনে 

স্বত্যুবরণ করিতে হয়। ১৩৫০ বঙ্গাঝের মধগরে বাডালী 
এইরূপ দৃষ্ধই নিজ দেশে দেখিয়াছে। অবস্ঠ খাল খনন, অরণ্য 

রোপণ (8019108981107), কঞ্জ পাহুবার সুবাবস্থ! এবং চশা- 

চল-বাখগ্ার উন্নতিখার] ছুডিক্ষশিবারণের উপায় কর! যাইতে 
পারে, কিপ্ত যে দেশে বিদেশী পু'জিপতির স্বার্থ প্রথল সেখ|নে 
জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত ছয়। ভারতবধেরও এ&ঁ একই 
ভাগ্য, এ চরম ছুর্গতি । নামে মাজ চীন থাধীন, আসলে সে 
দেশ পাশ্চাঙ্য পু'জিপতিদের দাসত্ব-শ্র্থলে আবদ্। 

অথচ ধানচাঘের ও চাষীর অবস্থার যথে উন্নতি হইতে 
পারে। আমেরিকার 'কটশ বেণ্টের” ধক্ষিণে এবং অপেক্ষাক্কত, 

শুষ্ ক্যালিফোপিয়া অঞলে আধুনিক যগ্ত্রপাতির বাবহার খারা 
আধুনিক পদ্ধতিতে ধাঙের চাষ কতিয়া দেখ! গিয়াছে যে, 

শ্রমিককে অতিথিস্ত মঞ্জুরি এখং সুখ-নুবিধা দিয়াও ধানের 

চাষ লাভজনক হইতে পারে। এই অঞল হইতে এশিয়ার 

বাজারের প্রতিযোগিতায় কিছু পরিমাণ চাউল এ্ানী সন্তব 

হওয়াতে প্রমাণিত হয় ঘে চাষীকে বফ্ত ন। কখিয়াও ধা 
চাষ ও থাগ্ুচাষীর অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর । 

চীন! চাষীর কথা বলিতেই হিন্দুস্থানের চাষীর কথা আসিয়া 
পড়ে । তারও অবস্থা চীনা চাষী হইতে উন্নত নছে। 

জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের খাজন! দিয়! এবং মহাজনের সুদ দিয়] 
তাহার জীবনধারণ কর! প্রায় অসম্ভব | এরূপ অবস্থায় তাহার 

পক্ষে চাষের জঙ্ত আধুনিক যরত্রাদির বা জমিতে সারের ব্যব- 
হারের প্রশ্ন আপে না। চাউলের উৎপাদন ও খাদ্য- 

রূপে ব্যখছার ছ্িসাবে চীনের পরই ভাকতবধ | কিন্ত 
ভারতবর্ষে উৎপাদিত চাউল তথ] খাদ্যশন্ঠ ভারতবরধের পক্ষে 

বথেষ্ঠ নহে । বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বেও ব্রন্মঘেশ হইতে চাউল 
আমদানী না করিলে চলিত না। মছায়ুদছ্ধের পর অবস্থ! 
জারও বছলাইয়! গিয়াছে। ব্দ্মছেশের বাক্র-তি চাউলের জাশ! 



১৫৮ 

প্রায় লোপ পাইয়াছে। নুতরাং ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভারত- 
বাসী জান্তা, চ্ঠাম, যুক্তরা&, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টাইন 
এবং রুশিয়ার ঘারে দ্বারে ঘুরদিয়! বেড়াইতেছে। সমস্ত পৃথিবী 
যখন খাদ্যগঞ্ষটের সম্মুখীন তখনও পুণ্জিপতিগণের মুনাফার 
বিরাম নাই, বাড়তি অঞ্চলের অপচয় ও অপব্যয় সমভাবেই 
চলিতেছে বলিয়! সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । 

চ 

এই মগুলের আর একটি উৎপন্ন পণ্য চা। আপাম চা- 

উৎপাদন বিষয়ে ভারতবর্ষের তথ! জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঞ্চল । 

এখানে চাঁ-কুলীর শোষণ কুখ্যাত চা.চাষের সহিত এরূপনাবে 
সংঙ্গি্ যে এ বিষয়ে নুতন কনিয়া বলা বাছল্য। উত্তর ও মধা 

ভরত হইতে অজ শ্রী-পুরুধকে আড়কাঠীগণ মিথ্যা প্রলোঙন 
দেখাইয়া আসামের চাবাগানে লইয়া যাইত । একবার 

ইছাদেক হাতে পড়িলে আর নিষ্ঠতি ছিল না। আসামেগ 

চুক্তিবদ্ধ কুলীগ্রথা দাসত্বপ্রথার আধুনিক সংস্করণ মাত্র। বন্তমান 

প্রবাসা 
শি, পাপ জানি, তস্িএসি। নতবানএস হি রন গম ক্রি ও ক আস ছি আপ জর রি ও রণ সওজ এ ও পি সি জপ নি ও সি সিল জিও ও উদ চন পি» পিউ ক চা এত সই 

১৩৫৩ 

শতাবীর গ্বিতীয় দশকে চায়ের বাজার মন্ব। হইলে চা- 
বাগানের মঞ্ধুরদের অবস্থা শোচনীয় হ্ইয় দাড়ায় । বহু 
আন্দোলনের পর ১৯৩৩ সনের জাইন বলে চা-কুলী এখন জী 

পুঅসহু তিন বংসর বাগানে কাজ করিবার পর দেশে ফিত্িবার 
অধিকার পাইয়াছে ।. ভারতীয় শ্রমিককে শোষণ করিয়! এখং 

আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে ইউরোপীয় চা-ব্যবসাযী 

পৃথিবীর বাজারে চীন দ্রেশীয় চাকে হ্ঠাইয়া দিতে সমর্থ হছুই- 

যাছে। ১৮৬৯ সালে ইংলও ভারতের এক কোটি পাউগ চা 

আমদানী করিয়াছিল। এ বংসর চীন হইতে আমদানী হুয় 

দশ কোটি পাউগ্েক অধিক। ঘ্রিশ বংসরে ভারতীয় চায়ের 

জামধানী চৌন্ধ গুণ বাড়িয়া যায় এবং চীনা চায়ে আমদানী 
চারি ভাগের তিন তাগ হ্রাস পায়। বন্তমান মহাযুঞ্ছের পূর্বেই 

ভারতের চায়ের রপ্তানী ভ্রিশ (কাটি পাউ্ডে পৌছিয়াছিল। 

কিন্ত ব্যবসায়ের উন্নতির জন্ভপাতে চা-কুলীর ভাগ্যের পরিখন্তন 

হয় নাই। পুঁজিপতিগণের সম্পদবুদি ও এমিকের পাপা 

ইহাই খধর্ভমান ধনতাপ্ত্রিক পমাজের বৈশি&) । 

খতুলক্্মী 
গ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 

চলে যায় এ যে মেয়ে 

নিঝরিপীর ছন্দে গেয়ে-_ 
যৌবনেক্ি মর্মবাণী 

জানি ভাই সত্যি জানি 

| সেই সে বাণী 

সে যেন চোখের হাসি 

দুরের বাশী 
দখিন হাওয়ার মর্মরাঁপি 
অশোকের ফুটল কলি 

পলাশের আগুন রাঙ1--- 

ফুলে তার বন রেঙেছে 

চরণের আলতা রাঁভা 

খুঝি তার ছাপ লেগেছে 

তাই রেঙেছে--. 

ভিজে পায় ঝুলিয়ে গেছে 
দিগবিদিকে-_ 

পাগল পরী আগল ভাঙ।। 
চাতকী। উঠল মেতে-_ 

ঈশানের কাজল নিশান 
উল মেঘের বৃষ্টি পেতে 

যদি না খিন্ুবানি 
পায় সে তারি-- .. 

হূর্ধে লোভে উড়বে তবু 

পো্ডে তো পুড়ে পাখা 
বন্শিখায়-- 

হায় প্নে পুড়ে মরবে তবু । 

ফাগুনের আগুন গেল 

মলয়ের শিহর তোলা 
মাধবীর কুপ্জ বনে 

দে!লে এ দোশন দোল! 

সবুজের ধোব্জ। গায়ে --. 

এল আজ মেখল। ছায়ে-_ 

খন খোর কালবোশেখ 

তাইতো! দেখি-_ 

ঝড়ের লহর উলে পায়ে 

তুলে আজ বর্ধারাণীর 
বরবরাণিক-- 

নৃতালহর ডাইনে বীয়ে 

চলে যায় এ সে মেয়ে 

এ যে মেয়ে--- 
ধায় সে চলে-_ 

এগিয়ে চলে 

ধেন কোন রুস্ত বেদী-_ 
বৈরাগিন 

পিছন ফিরে. - 

ধাকস না চেয়ে। 



প্রবেশিক। পরীক্ষায় সংস্কতের পঠনপাঠন 
জ্ীরমা চৌধুরী 

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংগ্কতকে বাধ্যতামূলক ন] রেখে ইচ্ছা 
সৃলক বিষয়ে পগ্নিপত করাই উচিত কি না, এ খিষয়ে 
বর্তমানে অনেকেই জালোচন! করছেন । প্রবেশিকা! পনীক্ষাণ 

পাঠ্য্থীর কিছু পরিবর্তন যে অত্যাবগ্তক, এ বিষয়ে প্রায় 
সকলেই একমত। কারণ, এই পরীক্ষা অবস্ঠপঠনীয় বিষয়ের 

সংখ] ও পঠনীয় অংশ যেম্ুুকুষারমতি ছাজছাত্রীর্দের পক্ষে 
একটু গুরু ভারই হয়ে দাড়িয়েছে, তা অন্বীকার করবার উপায় 

নেই। এই প্রপঙ্চেই সংগতকে বাধাতাহূলক বিষয়ের তালিকা 

থেকে সম্পূর্ণ পরিবন্জন করে, ভাত্রছাতীদের ভার লাঘব করার 
প্রশ্ন উঠেছে। 

এন্লে প্রথম প্রশ্ন এই যে, প্রবেশিক1 পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক 
বিষয় শির্বাচনের মৃল নিয়মটি কি? এ বিষয়ে অবঙ্থ আমাদের 
সাক্ষাৎ জাণ নেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, যেষে 

বিষয়ের অন্ততঃ কিছু জান সকলের পক্ষেই অবস্ত প্রয়োজনীয়, 
সেই দেই বিষয়ই কেধল বাধ্যতামূলক করা স্তায়সঙ্গত। 
আমাদের বিশ্বাস যে, এই অবশ্রপ্রয়োজনীয়তার কন্টিপাথরে 
যাচাই করেই ইংরেঞী, বাংল1, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল 
প্রভৃতি বিষয়কে প্রবেশিকা স্তর পর্যাস্ত, এবং ইংরেজী ও 
বাংলাকে “ইন্টারমিডিয়েট পধ্যপ্ত বাধাতামূলক করা হয়েছে। 

তারপরে, এ স্থলে দিতীয় প্রশ্ন উঠবে যে, “অবঙ্ঠ প্রয়ো- 
জণীয়তা'র প্রকৃত অথই ব।কি? সাধারণ ভাবে আমর] বলে 

থাকি যে, যা! মানুষকে “মান্য? হতে সাহাযা করে, তাই হ'ল 

মান্ষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় | পুনরায় এস্কলে প্রশ্ন উঠে, 

“মানুষ হওয়া"র প্রক্কত জর্থটাই বাকি? এস্বলেও, সাধারণ 
তাবে আমরা আধিক উন্নতি করাকেই “মানুষ হওয়া” বলি। 

যেমন, আমর! বলি “অমুক বিধবার ছেলেটি মাহুয হয়ে মায়ের 
ছঃখ দুটিয়েছে। এখানে মানুষ হওয়ার অর্থ_ বেশ তাল 
একটি চাকুরী জুটিয়ে মায়ের অর্থচিন্ত1! ঢুর করা । সাধারণ 
মানুষের পক্ষে এইটাই হ'ল চরম “মাহুষ হওরা'। 

অবস্ঠ এরকম “মানুষ হওয়া?কে আমরা তুচ্ছ বলে তাচ্ছিল্য 
করতে পারি না। কাগ্রণ, সকল মুগেই জগতের মুল কথ! হ'ল 

বাচবার জঙ্ড সংগ্রাম ( ১(1010110 107 0819109000 ), এবং 
এই সংগ্রাম জয়ের প্রথম কথাই হ'ল আর্থিক সাচ্ছলয, অন্প- 
বনের সংস্থান-...এ হলে তবেই অন্ত সব কথা উঠে। আধিক 
সাচ্ছল্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করেও, দৈহিক কষ্ট সম্পূর্ণ যেনে নিয়েও 
যে মান্য বড় হয় নি, ত! নয়-সকল দেশেই সকল যুগেই 
তায় বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে যে এ 
নিম খাটে না, তা বলাই বাহুল্য । সেজন্ সাধারণ তাবে 
এই আর্থিক উদ্মতিকে মাহুষের অবস্থপ্রয়োনীর বিষয়ক্তলির 

মধ্যে একটি প্রধান উপায়, মানুষের মানুষ হওয়ার উপায়খলির 

মধ্যে একটি প্রথম উপায় বলে মেনে আমাদের নিতেই হ্বে 
নিঃসন্দেহ। 

সঙ্গে সঙ্গে এটাও কিন্ত সমান সত্য যে, জাধিক ও দৈহিক 
প্রয়োজনই মানুষের প্রয্নোজনের সবটুকু নয়। মাছুষ পণ্ডর 

গায় দেহবারী হ'লেও দেহ্সর্বধধ নয়। দেহ ছাড়াও মানুষের 
যা আছে আর পণুর যা নেই, তাকে আমর] বলি বিচার- 
বুদ্ধি, এবং যার জন্ত এই বিচারবুদ্ধি মানুষের পক্ষে সপ্ডব, 
তাকে বল! হয় মন ও আত্মা । সেজভ দৈহিক প্রয়োজনের 
তাগিছে যেমন মানুষ অন্বন্ত্রের সন্ধানে ছোটে, তেমনি আত্মার 
প্রয়োজনের তাগিদেও তাকে ছুটতে হয় দর্শন, বর্ণ, কাব্য, 

শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির পশ্চাতে । নুতরাং মাছের ঘা 

অবঞ্ঠ প্রয়োজনীয়, তার ছুটি সমান দিকৃ--দৈহ্িক প্রয্বোজন 
ও আগ্সিক প্রয়োজন । এ কারণ প্রবেশিক! পরীক্ষার্থাদের পক্ষে 

কিকি বিষয়ে জ্ঞানলাভ ক্মত্যাবশ্যক, এই আলোচন! ও 

বিচার কালে এই হই রকমের প্রয়োজনই শ্মরণে রাখা উচিত । 

কিশোরবয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণের যে জাত্মিক গ্রয়োজন কিছুই 
শেই, এ কথ! নিশ্চয়ই কেউ বলবেন ন1.। তারাই হ'ল জাতির 

তবিষ্যৎ আশা-তরসা স্থল-_সেজন্ত তাদের সর্ধাঙ্গীন উন্নতিই 
হওয়া উচিত দেশের বিশ্ববিভালয়গুলির একমা্ লক্ষ্য । তাদের 
এমন ভাবে গড়ে দিতে হবে যাতে তারা ভবিষ/তে নিজেদের 

অনবগ্ত্রের সংস্থান নিজেরা করে নিতে পারে । এছাড়া, তাদের 
এমন ভাবেও অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তার! কেবল 
আজীবন অশ্রবন্ত্রের চিস্তাতেই আকঠ নিমক্দিত না থেকে 

অঙ্ান্ত উচ্চ দিকেও মনোনিবেশ করতে পারে । 
এখন দেখা যাক্, সংক্ষতের পঠনপাঠন এই ছই দিক থেকে 

মূলাবান ও প্রয়োজনীয় কি না। প্রথমতঃ, এটা অন্থীকার 
করবার উপায় নেই যে বর্তমানে সংগ্কত পাঠের আিক মুল্য 
“কাণাকড়ি'ও নেই । বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইংরেজী, এমনকি, 
বাংলাতেও “ডিগ্রি' থাকলে যেস্থলে নান] বিভাগে ভাল চাকুরী 
পাওয়া সহক্ধ হয়, সেগ্বলে সংক্ষতের 'ডিখ্রি'ধারীক় চাকুরীর 

আশা অতি অল্সই। প্রথমতঃ, সংস্কতে “ডি্রি'ধাক্সীর কেবল 
শিক্ষারবভাগেই যা একটু চাকুরী পাবার আশা আছে.--ছ্ুল- 
কলেজে' শিক্ষক বা অধ্যাপকরপেই মষ্ট্ি__কিন্তু সাধারণত: 
অন্ত কোনে! বিভাগের উপযুক্ত বলে তিনি বিবেচিত হ্ন 

না। অথচ ইংরেজী ব! ইতিহাসে ভিশ্রিধারীরণ শিক্ষাবিতাগ 

ছাড়াও অন্তান্য বহু সাধারণ বিভাগে (ব্যাক, বীমা, 

সওদাগরি অপিস, কারখান! প্রভৃতি) চাকুরী পেরে 

থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাবিষ্কাগেও অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে 
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সংস্কৃত শিক্ষক বা অধ্যাপকের সংখ্যা বত কম, বেতনও 

কম, পদধধ্যাদাও তাই। যেশ্থলে অন্যান) বিষয়ে নুতন 
পদের কষ্টি করা ছয়, সেগ্ছলে সংক্ষতের পদ ধাড়।ন ত ছুরে 

থাক্, ছাজ্সংখ্যার অত্যঙ্লতার ওজুছাতে তা কমানই হচ্ছে। 

তৃতীয়তঃ, সংস্কতে “ডিগ্রি'র মূল্য যে কিছুই নয়) এই ভাবটিও 
যেন লোকেক্স মনে ক্রমশঃ বঙ্গমূল হয়ে দাড়াচ্ছে__এট| যেন 
অতি তুচ্ছ, অতি সহজ বিষয়, এক প্রথম শ্রেণী যেন ইংঘেজী খা 
অর্থনীতির প্রথম শ্রেণীর থেকে অনেকটাই নীচু। অপরপক্ষে 
সংগ্কতাতিজ্ঞ লোক যে “টিকিবারী' অর্ধাচীন পঞ্চিত অর্থাৎ 
পঞ্জিতমৃখই মাগ্র, চাকুরী ও সমাজ উভয়ক্ষেত্রেই তারা লল্পৃ্ণ 

বূলাহীন, এই মনোভাবও আজকাল অতি ব্যাপক । পূর্বে 
অন্ততঃ বাংল] ভাষায় দিক থেকে সংক্ষতের অবন্ত প্রয়ো- 

জনীয়তাম্বীকার কর! হ'ত, কারণ সংস্কতকেই বাংলার মুল- 
ভিন্ডি বা প্রাণশপ্তি, বলে মেনে নিতে কেউ দ্বিধা করতেন না। 
কিগ্ত সন্প্রতি হয়েছে আর এক দুতন বিপদ- বশ্বমান বাংল! 
সাহিত্যিকগণ সংস্কতকে আগ্প কোন মতেই বাংলার মুলভিগ্ডি 
বলে মেনে নিতে রাজী শশ। উপরঙ্, বাংল! যে সর্ধপ্রকারেই 

সংস্কত-নিরপেক্ষা, সম্পূর্ণ স্বাধীনা ভাষা, তাই প্রমাণ করতে 

তার! উঠে পড়ে লেগে গেছেন । এমনকি, আজকাল বাংল! 

লিখতে গেলে ( দর্শন প্রভৃতি নিগুঢ় বিষয়েও ) অতি সাবধানে 
লিখতে হয় জঙ্জ সংস্কত শঙ্াদি যথাসম্ভব পরিবন্জন করে, 
ন| হলেই সর্বনাশ | “পণ্ডিতি কচকচি” শামে তা অশেষ 
নিশ্দাতান্গন ও সব্বজনবঙ্জরনীয় হবে | এই ভাবে ধহিঃশব্। ও 

অস্তঃশত্র উভয়ের অহ্তুক আক্রমণে উদ্যস্ত। জননী দেখভাষা 
হয়ে পড়েছেন একেবারেই “একঘরে? | 

স্থতরাং ধর্তমানে যে সংস্কৃত পড়ে আথিক উন্নতি ও সামা- 
জিক সম্ম।ণের বিশ্ুমা্ আশ! নেই, সে কথ! খলাই বাছুল[। 

কিঞ্জ সইজন্ই যে প্রবেশিক] শরেও পর্য্যন্ত সংস্কতকে সম্পৃণ 
ইচ্ছামূলক করতে হবে, সেও ত কোন নুক্কুকির কথ! নয়। 

সুযুক্তির কথা হচ্ছে একমাত্র এই যে সংস্কত পাঠে চাহুরী ও 

যশের আশা নেই বলে সংকতকেই সমূলে উচ্ছিন্ন না করে, 
রা ও সমাজ ব্যবস্থার এরপ পরিবর্তন ও উন্নতি করা উচিত 
যাতে সংক্কতাতিজ ব্যক্তিদের অন্তর বিষয়ে অভিজ ব্যক্ফিদের 
চেয়ে অধিক জন্ুবিধ! ভে।গ করতে ন] হয়। সংস্কৃত শিক্ষাকে 
যদি অন্তান্ত সব দিক থেকে অত্যাধশ্যক বলেই গ্রহণ করা 
হয়, তা হুলে বন্তমানে সমাজ তাকে কোনই মর্ধযাদ| দ্রিচ্ছে 
না এই ওছুহাতে তার মধ্যাদ। আরও কম করবার চেষ্টা না 
করে সে যাতে পূর্বঞ্রন্মান কিরে পায় সেই চেষ্টাই করা 
উচিত । 

এখন জামাদের এই প্রধান প্রশ্নটির সমাধান করতে ছবে 
বর্তমান যুগেও অল্পবিততর সংস্বত জ্ঞান অন্তত: সকল হিন্ছুর 
পঞ্জই অত্যাধন্তক কিনা । জানি, জনেকেই এ কথায় শিউরে 
উঠবেন জানি, সকলের মাঝখানে জানাদের ক্ষীণক$্ চাপা 

প্রবাশী 
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পড়ে যাবে, তবুও সেই ক্ষীণকণ্ঠেই আদর! যথাসম্ভব ভ্বোরেই 
বলব যে, সংস্কৃত পাঠ আমাদের পক্ষে অতি মঙ্লজনকই শুধু 

নয়,অত্যাবন্তকও । অতি সংক্ষেপে তার কয়েকটি প্রধান 

কারণের উল্লেখ করছি £ 
(১) সংক্কতই হ'ল আমাদের যুগৰুগান্তব]াশী প্রাচীন 

সত্যত!র প্রথান বাহন । “কৃষ্টি”, “সংস্তি' প্রভৃতি কথাগুলি 

আজ লোকের মে মুখে, কিন্তু সত্যই “কষ্টি' প্রভৃতির 
কতটুকু মর্ধ্যাদা আমরা দিচ্ছি যখন আমাদের অতি 
নিজধ ক্ষ্ঠিকেই আজ আমরা করছি এই ভাখে অবছেল!? 
প্রাচীন ভারতীয় কষ্টিকে বাধ দিয়ে আমাদের কটি মানেই 

বাকি থাকবে, তাও ত বোঝ! হুকর। অথ, কেবল 

প্রাচীনকেই জাকড়ে থেকে, কেবল বিগত সুখ-সৌভাগ্যের 

জণ্তে হতাশ করেই আমদের জীবণট! কাটুক, এ কথা 
বলা আমাদের একবারও উদ্দেশ্য শয়। বর্ধমান বিজ্ঞানের "3 
বাধসায়েক যুগের সঙ্গে তাল রেখে জামাদের চলতে নিশ্চয় 

হবে। কিন্ত অপর দিকে, প্রার্টীনকে কেখল প্রাচীন বলেই 

দ্রণ! ও ত্যাগ করাও চরঠ নিবু্দ্ধত। সক্চেছ নেই। খিশেষ 

ভবে, আমাদের প্রাচীন সংক্কত সাহিত্যকে কেবল বত? ভাষা! 

বলে অবঙ্েলা করার £চয়ে অন্কায় আর কিছুহ হতে পারে 

না। কারণ, সংক্কতের মত সম্বদ্ষিসম্পন ভাষা ও সাহিত্য 

জগতে খ্িতীয় আর নেই । দেশে সংক্ষতের আদর শা থাক লেও, 

কতিপয় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের অক্লান্ত উদ্যমে যে সখ 
সংগত পুশ্ুক মুদ্রিত হয়েছে, তার সংখ্যাও কম নয়, লক্ষাধিক 

তঙৃবেই। এছাড়া কত লক্ষ সংগত পুথি আজও অমুজিত, 

অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে; এগ চেয়েও অনেক বেশী কত 

লক্ষ যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারও ত ইয়া নেই । এই তু 
গেল সংখ্যা কথ|। সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্যের কথা 

তাবলেও ঠিক তেমনি বিস্ময়ে *তবাক্ হতে হুয়। প্রথমে 

কেবল ধর্শ ও দর্শন বিভাগের কথাই ধরা যাকৃ। বৈদিক 

সংছ্িতা, ত্রাক্ধণ, উপনিষদ শ্লৌত-গৃহৃ-ধর্শ-ুতর, যড় দর্শন, 

ব্যাকরণ, শৈব-বৈঞ্ব দর্শন প্রভৃতি তাদের ভাষ্য, চীকা 

ইত্যার্দি সমেত যে অতি বিশাল, অতি নিগুঢ় সংস্কৃত সাহিত্যের 

সষ্টি করেছে, তার সঠিক ধারণা করাও কঠিন । বস্তুতঃ, কেবল 
বর্দ ও দর্শনেই ভারতের পুণ্যল্লোক খধিদের যে দান, তার 
তুলন! জগতের ইতিছাসেই নেই । এ ছাড়া, অঙ্ঞান্ত অসংখ্য 
বিভাগেও তাদের দান অতুলনীয়-_যথা, কাব্য, গভ, স্মৃতি, 
পুরাণ) অলঙ্কার, ছন্দ, সমাজতত্ব, ধনবিজ্ঞান, অভিধান, শবশা, 

ব্যাকরণ, কামশান্্র, এমনকি, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা । সংস্কৃত 

সাহিত্যের অনেকাংশই কালের প্রকোপে আমাদের নিফট 
থেকে চির বিলুগ্ত হয়ে গেলেও যা জানা গেছে তার থেকেও 

জোর করে বলা চলে যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগেই 

ভারতীয় যনীধীদের দান অতি বিশাল । বস্ততঃ, সংখ্যার দিক্ 

থেকে এন্সপ বিপুল প্রাচ্র্্য, বিষয়বন্তর দিক থেকে এরপ 



অগ্রহায়ণ 

অদীম বৈচিত্র্য, ভাবের দিক থেকে এরপ সুগভীর নিগুঢতা, 
ভাষার দিক থেকে এরূপ মনোহাক্নী মাধূর্য্য পৃথিবীর কোনো 
ভাষারই নেই । (কেবল প্রাচীন বলেই কি এই অপূর্ব রত্র- 
খশিকে-__বা আমর! অতি সৌত্াগ্যক্রমে উত্তরাধিকারন্ত্রে 
প্রান্ত হুয়েছি.--.এরূপে অবহেলা ভরে পরিত্যাগ করতে ছবে ? 

আর সব কথ! ছেড়ে দিলেও, “জানের জন্তেই জান' এই দিক 
থেকেও ত সংগ্কত পাঠের মুল্য আঅসীম। যা জাগতিক দিক 
থেকে মুল্যবান ব৷ অর্থকরী নয়, ঘ! বাবহারিক দিক থেকে 
কারধাকরী নয়, তাই থে সম্পূর্ণ অবহেলার যোগ্য--.এ মত যে 
আমাদের প্রান্ত বণে মনে হয়, ত। পূর্বেবেই বল! হয়েছে । জ্ঞান, 

সৌন্দধ্য, কল্যাণ -মানব জীবনের এই তিনটি শাশ্বত প্রেরণ! 

বা উক্ষেষ্তী। এদের সাহায্যে যদি ধন-দৌলত, স্বাস্থা-যশ প্রভৃতি 

ব্যবহারিক লাভ হয় ত ভালই, কিন্ত এদের একমাত্র মূল্য 
কেবল তাতেই নয় নিশ্চয়ই । যথা, দশমালোচনার় বা কাবা 

পাঠে যে শপাধিব দ্দানন্গ লাভ করা যায়, তা সাধারণ সংঙ্গা- 
হস! বাধহারিক ব! জর্চকরী ন! হলেও, কে তাকে মূল্যহীন 
বলতে সাহস করপে ? সুতরাং, যম! তীয় বা অব্াযবহারিক 

(10110100), যা বাখহাপিক, ব। দৈহিক ও পাধিব প্রয়ো- 

জনের সাধক (10171011071 ) নয়, ত: সম্পূর্ণ ু লাহীন, এই মত 
গ্রহণযোগা নয়। সেতু সংস্কৃত পাঠ কেবল তত্বীয় দিক্ 

থেকে মৃাবাশ হলেও, তার অবস্কপ্রয়োজনীরতা কম হ'ত 
শা। কারণ, পূর্বেই বপ] হয়েছে যে, দেহাঞ্জবান মানবে? 

কাছে দৈহিক ও পাধিব সুখ ও উন্ততিই শবটুকু নয়__ক্গাধ্যা- 
জ্বিক পর্িকপ্তি ও উন্নতিও 'সনেকটা। সইজরঙ্গই শান! 
দেশের দার্শনিক, বর্দপিপ1স, কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ জ্ঞান, 

সৌনাবধ্য ও কল্যাণ লাভে আশায় আমাদের এই সংগগতের 

নিকটই যুগে যুগে হাত পান্ততে লঙ্খ্] বোধ করেশ শি। 

(২) কিন প্রক্কতপক্ষে, সংগত পাঠের সুল্য কেবল 

তত্তের দিক্ থেকেই নয়, এর একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার 

দিকও আছে। সংক্ষত সাহিতো যেমন এক দিকে বর্শা, দর্শন 

প্রভৃতি সন্বপ্ধে অতি উচ্চ, শিগুঢ, পুপ্মাতিক্প্ষ আলোচনাদি ছে, 
যার সঙ্গে জামাদের প্রাতাহ্িক, খাবহারিক জীবনের সম্পর্ক 

অতি অগ্লই, মনি জনক দিকে প্রাতাছিক জীবনের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট বু কার্য্যকর্নী বিঙ্গার বিবরণও আমরা 
সংক্কত সাছিত্যে প্রচুর পাই। যথা, রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, 

স্থাপত্য, ক্ষি, আযর্ধেদ, পণ্ড চিকিৎসা, বৃক্ষচিকিৎসা, যুগ 

প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্প ; নৃত্যগীত, অভিনয়, চিন্রবিদ্যা প্রভৃতি 

ললিতকল] | সাধারণতত, কেবল বিদেশিগণের নয়, আমাদের 

নিজেদেকসও সংস্কত সত্যতা সঙ্থন্ধে ভূল ধারণা আছে যে, এ 

কেধল তর্ক শান্তরের হুক্াতিস্থপ্ম “কচকচি' মা, কিন্তু মানব 

জীবনের প্রাত্যহিক সমস্ত! সগ্ধত্ধে এ সম্পূর্ণ নীরধ । এহেতু 
ব্মামন! মনে করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষের! কেবল জপতপে 
কালক্ষেপ করতেন এবং জগংকে মিথ্যা মায়! বলে: সম্পৃণ 

প্রবেশিক! পরীক্ষায় সংস্কতের পঠনপাঠন ১৬১ 

উপেক্ষা! করতেন---দর্শন ও ধর্থের নিগৃঢ তত সপ্বন্ধে ভাদের 
সাক্ষাৎ উপলদ্ধি থাকলেও, সাবারণ ব্যবহারিক শিল্প প্রভৃতি 

সম্বন্ধে ছিলেন তারা সম্পূর্ণ অন্ভ, এই ধারণা যে কতদূর মিথ্যা 
তা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, তার] কেবল জানীই ছিলেন 

না, কশ্দীও ছিলেন ; কেবল সংসারত্যাগী তপস্বীই ছিলেন না, 

সাঞ্রাজাকাষ্মী রাজা ও যোদ্ধাও ছিলেন ; কেবল ভাব- 

বিলাসী কবিই ছিলেন ন1, বন্ততাঞ্রিক বাবসাযর়ীও ছিলেন। 

তত্বের ধিক থেকে যেমন তার] অতুলনীয় দর্শন ও ধর্দের মিগ্নচ 
রহস্ত প্রপফিত করে গেছেন, বাবহারের দিক থেকেও তেষনি 

ঠার! বহু প্রয়োজনীয় শিল্পাদি সম্বন্ধে বিজানসশ্মত প্রণালী 
লিপিবন্ধ করেছেন। যথা, বাতভ্তারণের “কামনুত্র" অনি 

প্রাচীন প্রস্থ । এতে নারীদের শিক্ষপীয় চৌঘটা কলার উল্লেখ 

আছে--. এর মধ্যে রন্ধন, বেহুশিজ, তক্ষণ ( স্ছতোরের কাজ ), 

মন্ত্রপরিচালন, স্বাপতাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, বৃক্ষচিকিংসা প্রভৃতি 
বহু কার্যকরী বিধ্যা ; নৃত্য, ঈীত, বাদা, চিআাঙ্ষন ; মাল্যগ্রথম, 

কাব্য রচনা, তিলকরচন! প্রভৃতি ললিতকল। ও নামাধিধ 

জীড়া বায়াম ও যশ্রবিদ্যার উল্লেখ আছে। অন্ভা গ্রন্থেও 

এ সবের উল্লেখ পাওয়া! যায়। সুতরাং, সংস্কৃত সভ্যতা 

যে সম্পূর্ণ পে অবাবহারিক ও পাধিব দিক থেকে 
নিষ্্রয়োজন, এ ধারণা 'জতা প্রন্থগুই মান । এ কথা অন্বীকার 
করবার উপায় নেই যে, সংক্কত পাঠের ব্যখহারিক বুল্যও 

প্রচুর । 

(৩) আমাদের প্রাতাছিক জীবনের দিক থেকেও অল্প- 
বিশ্তর সংক্কত জ্ঞান প্রত্যেক হিন্দু পক্ষেই ক্গতাযাবন্টক | আজ 

পা গাযাদের শব ধর্শাচারই- যাগ ছোমতপণ, আাঞ্ধ- 

খেবাহাদি সধই সংক্ুক্ের সাহাযোই সম্পাদিত হয়। কারণ, 
পৃর্জাচ্চন|য়, বিবাছাদি শান্জীয় সংস্কারে উচ্চাষা মন্ত্র, পঠনীয় স্তব 

প্রভৃক্তি বেদ, উপনিষদ, গৃশ্নথত্র প্রভৃতি থেকেই গৃহীত । কিন্তু 
সংস্কতে অনভিজ্ঞ আমাদের কাছে এ সবই হয়ে দাড়িয়েছে 

কতগুলি অবোধা কথার “কচকচানিই' মাত্র । ভাখতীয় সন্য- 
তায় সবচেয়ে বড় অধিকার বৈদিক মপ্রোচ্চারণের অধিকার 

এবং এই অধিকার তিণিই পেতেন যিনি ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞান- 

কুশল । ভারতীয় নারীর! জানবিজানে পেছিয়ে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে (নিজেদের দোষে অবন্থ নয়, সামাজিক অবস্থার 
প্রকফোপে ) মন্োচ্চারণেরও অধিকার ভারিয়েছিলেন | আজ 

আমর! স্ত্রীপুরষ নিধ্বিশেষে হয়ে গ্লাড়িয়েছি এই অনধিকান্ী- 
দেরই দলতুক্ত | কারণ, মন্ত্রাদিয় নিগুঢ অর্থের কথা ত দুরে 
পাক, সংক্কত শকের সোজা! অর্থ পর্যাস্ত আজ আমর] বুঝি ম!। 
গৃঙ্গুতা্দির মতে অর্থ না বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করা অতি ঘোরতর 
পাপ। আমর! কি এই পাপ প্রত্যহই করছি না? অতএব, 

মঞ্র, স্তবাদি বুঝবায় মত সংস্কত জান প্রত্যেক হিন্ছুর পক্ষেই 
অত্যাবগ্তক | যদি এই সব ধর্দাচারকে একেবারে বাদ দিতে 

চান, ভার কথা স্বতঙ্। কিন্ত যদি এ সবরাখতে হয় ত তাল 
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করেই রাখা কর্তব্য । মন্ত্রাদি অবন্ঠ বাংলায় অনুবাদ কর! . প্রয়োজন । এজগ প্রবেশিকা পর্যন্ত সংস্কতকে বাব্যতা- 
চলে, কিন্ত তাতে মূলের গাস্ভীধ্য ও মাধূর্ষের অবশিষ্ঠ জার মূলক বিষয় প্লপেই রাখা কর্তব্য । অবস্ঠ, প্রবেশিকা! পর্য্যন্ত 
কিছুই থাকবে না, সুনিশ্চিত | যে সংক্ষতঙ্জান ছাত্রছাত্রীর লান্ত করে, বিশাল সংক্কত 

(৪) পন্িশেষে জার একটী কথা সভয়ে বিনও করতে 
চাই, অর্থাং বাংল] ভাষা দিক্ থেকে সংস্কত শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়তা । এককালে যেমন বাংল] ন! জানাটাই ছিল 

শিক্ষিত সমান্ধের প্রধান গৌর বসত, আজ হয়ে দাড়িয়েছে 
সংস্কত ন] জানাটা ঠিক সেই রকম । আজ তাই বহু বাঁজালী 
সাহিতাক-_-ঙারা যে এক অক্ষরও সংস্কত জানেন না এবং 

কোনও সংস্কত নিয়মারি মানেন না, এই কথা সময়ে অসময়ে 

প্রচার করে প্রচুর আত্মগ্রসাদ লাভ করছেন। কিন্তু আমর] 
ত তাদের এই অহেতুক সংস্কত-বিদ্বেষের কোন ন্যায়সঙ্গত 

কারণ খুজে পাই না। কারণ, ধিনি যাই বলুন শা কেন, 
বাংল! ভাষা চিরদিনই সংস্কতের সঙ্গে অচ্ছেস্ক বন্ধনে আবদ্ধ, 

সংক্কতই বাংলার প্রাণশক্তি । বাংলার অধিকাংশ শবই শুদ্ধ 

সংক্কত শব বা তার রূপতেদ, বানানও তাই। বাংল! ব্যাকরণে 

সংস্কত ব্যাকরণের সমাস, সন্ধি, লিঙ্গ প্রভৃতির নিয়ম আজও 
বছ ক্ষেত্রে মানা হয়। নবনিশ্মিত বাংল! পরিভাষা প্রারই 
প্রাচীন সংক্কত পরিভাষ! বা! তার রূপান্তর মাত্র । এক্ষেত্রে 

লংক্ঃতকে সম্পূর্ণ পরিবজ্জন করে বাংলার প্রগতি অসম্ভব । 
অবনত, এ কথা জামাদের বল! উদ্দেশ্ত শয় যে বাংলা ও সংক্কত 

এক ও 'অভিগ্ন । অপরাপর ভাষার মত বাংলারও একটি নিজগ 

জপ ও বৈশিষ্ট আছে। সব বাংলা শবাই সংস্কৃত নয়, 
সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক বিতক্তিসম্বস্কীয় সব নিয়মও বাংলায় 

সর্ধত্র খাটে না । কিন্তু তা সত্ডেও, এও অবশ্বন্বীকাধ্য যে 

বাংলা ভাষ! ্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষ্ণ রেখেও সংক্পত তাষারই 

আশ্িত, এবং এই আশ্রয়েই তার গৌরব বদ্ধিত ও প্রত 

প্রগতি সাধিত হবে । বাংলাকে সংগ্তের জ্যেষ্ঠ দৌছিত্রী 
বলেই পরিগণন! কবর! হুয়। মায়ের কাছে সন্তানের 

খপ ল্িকারে যেমন লক্ষার কিছুই নেই, সংহ্কতেপ্ন কাছে 

বাংলার খণ স্বীকারেও তেমনি বাংলার অগেরবেয় কিছুই 

নেই। উপরস্ধ এরূপ একটি অতি সন্বঙ্ধ ভাষার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ভাবে সংশ্লি্& বলে বাংলারও তবিষাৎ উদ্দ্বল। এট! অবশ্ঠ 

স্বীকার্ধ্য ঘে সংক্কত জগতের শ্রেঠ ভাষা । এরূপ নুকঠোর 
নির়মবন্ধ অথচ এরূপ সুমি, এরূপ সংযত অথচ এরূপ ভাবগর্ড 
ভাষা জগতে আর দ্বিতীয় 'নেই। আমর] যদ্দি বাংলাকে 
শবসম্পদে ধনী, ব্যঞ্জনায় ন্ুগভীর ও শ্রুতিতে সুমধুর করতে 
চাই ত সংক্ষতই আমাদের একমাত্র আশাস্থল । জতএব বাংল! 

ভাষ! শিক্ষার দিক্ থেকেও সংক্রত শিক্ষার মৃল্য সমধিক । 
এক্সপে তাত্বিক, বাবছারিক, প্রাত্যহিক ও ভাযাসন্বস্বীয় 

প্রত্যেক দিক থেকেই সংস্কতশিক্ষার প্রয়োজন কম নয়। তাই 

ধদ্দি হয়, তবে প্রত্যেক হিশু ছাত্রছাত্রী যাতে অন্ততঃ কিছু 
সংস্কত বাধ্যতামূলক ভাষেই শেখে তার ব্যবস্থা রাখা 

ছাত্রপ্রিয় করবার চেষ্টাতেও অবিলম্বে 

ভ্ঞানভাওারের তুলনায় সে অতি সামান্ত। কিন্ত অন্য সব 
বিষয়ের সন্বন্ধেও ত সেই একই কথা খার্টে। একবার 

ভাল করে “গোড়াপত্তন” করিয়ে দিতে পারলে, অনেক ছাত্র- 
ছাত্রীই পরে ্ষেচ্জা় আরও বিশদভাবে সংক্ষতচগ্চায় 
অবহিত হবেন, নিঃসন্দেহ । 

অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে, এমন করে জোর করে 

শেখান, ধরে বেঁধে গেলানর কোন সার্থকতা নেই-- সংস্কত ন! 

হয় ইচ্ছাযুলকই রইল, ধার সেদিকে প্রাণের টান আছে, দে 
তা স্গেচ্ছাতেই নেবে । কিছ্জ তাই বদি হয়, তা হলে ইংরেজী 

বাংলা, অঙ্ক, ইতিহ1!স, সুগোল প্রচ্তিকেহ বা বাধ্যতামূলক 

করার দরকারটা কি? অনেক ছাত্রকফেই ত সঙ্গ বা ইতিহাস 

প্রভৃতি বেঁধে ধরেই শুধু নয়, মেরে ধরেও শেখাতে বা গেলাতে 
হয়] একই ভাবে সংস্কতশিক্ষার অবগাপ্রয়োজনীয়ত] গ্ীকার 
করলে, ছাত্রছাত্রীদের ভাল লাগুক ন্সার নাই লাগুক, 

সংগ্তকে বাধাতাবূলকই রাখতে হবে| সঙ্গে সঙ্গে সংস্দতকে 
অবহিত হওয়। 

অধস্ঠকর্তব্য। অন্তাক্ট বিষয়ে যেমন নানারকম বিজানসম্মত, 

উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর প্রচলন কর! হচ্ছে, সংগ্চতেও অবিলঙ্ষে 
তাই করা উচিত । তা হলে যে সংক্ষতের প্রতি শিক্ষার্থীদের 

বিরাগ খছল পরিমাণে ধাসপ্রাপ্ত হবে, সে ধিষয়ে সন্দেহ 
নেই । অপন্ন পক্ষে, সমাজেও যাতে সংস্ষচতের সম্মান ও জর্থ- 

নৈতিক মলা খুজি পায়, সে ব্যবস্থাও অবলম্বন কর] কর্তব্য । 
ত। হলেও আরও অধিক সংখ্যক ছাএ সংক্গতের প্রতি আক 

হবে। য1 হোক, এই সব ব্যবস্থা সময় ও ব্যয়সাধ্য-_বর্ভম!নে 

অল্প সময়ে হবার আশ] নেই। কিন্তু সেজন্ত ছাত্রছাত্রী ও 
সাধারণের বিরাগ্ন ও তাচ্ছিল্যের ওজুহ!তে যদি আজ সংক্ঃতকে 

ইচ্ছামূলক বিষয়ে মাত্র পর্যখসিত করা হয়, তা হলে বণ্ধমান 
অবস্থায় সংক্ষতের পঠনপাঠন যে বাংল! দেশ থেকে জচিরে 

নিশ্চিহ্ন ছয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই | সেটা যে হবে 

জাতির পক্ষে কত বড় হুর্খটনা, তা বলা অসস্তব | বিশেষতঃ, 
এই বাংল! দেশই ভারতীয় কটি ও সভ্যতার অভ্তম প্রধান 

স্ত্তরূপে সেই কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহন সংত্ঘতকে চিরফাল অতি 
যত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা! ও পরিপু্ করেছে। সংস্কৃত 

সাফ্ত্যে বাঙালীদের দান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। 

বিখ্যাত বৈদিক খধি দীর্ঘতম, সাংখ্যদর্শন প্রবর্তক মহাযুনি 
কপিল, বৈশেধষিক দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ/কার ধর, জুবিখ্যাত 
মীমাংসকার ভবদেব, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুযোভমদেব, 
তা্িকগণ, নব্যজায়কারগণ, নব্যশ্মার্ডন্দ, বহু বৈধৰ ও শৈব 

লেখক, প্রসিদ্ধ আয়ুর্ষেদ -প্রণেত] চক্রপাণি, বিখ্যাত ছন্গঃকার 
গঙ্গাদাস, শ্রেষ্ঠ ঈীতিফাব্যকায় জয়দেব, প্রাচীন দুতকাব্যকাপ্ন 
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ধোন্বী প্রভৃতি সকলেই ছিলেন বাঙালী | এক্ধপে বাদীর চির- 
কালই ছিলেন সংগত শিক্ষায় অগ্রনী, এবং সংক্ঃত সাহিত্যের 

বু বিভাগই তাদের অতুলনীয় দানে পনিপুষ্ট হয়েছে । দেব- 
ভাষাপৃত সেই দেশ থেকে যে আজ সংক্ষতের পঠনপাঠস 
ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার চেয়ে ছঃখের বিষয় জার কি 

পল্মলোচন 
০ ০ ০০০২৩০০০০০১ 

শি 
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ছুতে পাছে? সেজন আমর! দেশেত সব সংক্কতাহুরাগী ব্যকির 
পক্ষ থেকে কঙ্গিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট 
সনির্বন্ধ জ্ছরোধ জানাচ্ছি যেন তার! প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
সংক্কতকে ইচ্ছানুলক বিষয় মাত্রে পর্যাবসিত করে বাংল! দেশে 
সংস্কৃত শিক্ষার মৃত্যবাপ না হানেন। 

পচ্মলোচন 

শ্ীরবীন্দ্রকুমার বনু 

নুতন চাকরটাকে নিয়ে মহ! বিপধ্ধেই পড়া গেল ।' ভাল করে 

কথা বোঝে ন', বোঝবার কোন চেষ্টা যে আছে, তাও 

মনে হয় শা। 

চাকরটার নাম পদ্মপোচন । লোচন পনের মত ত নয়ই, 

বরঞ্চ একে “কুৎ-ফঞুতে' খপ যেতে পারে, এ বললে অন্তায়ও হয় 

না । অত্যন্ত ক্ষু্র-ক্ষুঞ্র হুটি চোখ । চোখের আ অতিশয় সপ 
এবং জন্পষ্ঠ । ক করে দেখলে, তবে শজরে পড়ে। 

পত্সলোচনের হুষ্টামি বুদ্ধিরও আঅখ্ত নেই। বাড়ীর ঝি 
শঞ্ষরী, এবং বায়ুন হ্রিঠাকুরের সঙ্গে সময়ে-অসময়ে ঝগড়া 

কৰা ওর একট] নিত্য নৈমিিক ব্যাপার । একটা না একট! 
ঠুতে। করে ওদের পেছনে লাগে। 

সেদিন শঙঞ্করী বাসন মেজে রোয়াফের ওপর ধুয়ে রাখছিল 
আর পঞ্সলোচন পরিষ্কার ফস নেকড়া দিয়ে সেগুলো! মুছে 
রান্রাথরে পৌছে দেবার জজে প্রশ্ুত হৃচ্ছিপ। এক সময়ে ও 

হঠাৎ বলে উঠল, ছ' ! বাসন মেজেছে 1 গতপ্সটাই যা দেখতে | 

কাজের বেলায় কিছু ণয়। বাসন মাঞ্া বলে একে ? সকৃড়ি 

তো! কড়-কড়, করণে | 

কথাট। শব্ষরীর কানে 'গেল। কলের দিক থেকে মুখ 

ফিরিয়ে পণ্মলোচনের পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, বললে-_- 

কি বললি? 
পন্মলোচন তৎক্ষণাৎ বললে, যা বলবার তা বলেছি। কিন্তু 

তুমি ঘে খড় চোখ পাকিয়ে কথা ধলছ। কেশ, মাখবে 

নাকি? 
শঙ্করীর তুলনায় পঞ্মলোচন বছর পাচ-ছয়ের ছো্ট। 

শহ্করী বললে, মারতে পাছ্ি নে মনে করেছিন? এ তো! তোর 

হাড়গিলের মত চেহাক্স] । এক চড়েই মুণডু পারি ঘুপ্িয়ে দিতে | 

বাসনে সকৃড়্ি কড় -কড়, করছে। মাজ না তুই বাপন হৃত- 

ভাগ ! 
ওদিকে রান্নাধরের মধ্যে হক্সিঠাকুর তখন ছোট পিড়েটা 

একটা তাক থেকে পেকে নিয়ে বসবার উপক্রম করছিল। 

শঙ্বী কথ! গুদে কফিকু করে নিঃশবেই একটুখানি হাসল |. 

বললে, শ্রী ঠিকই বলেছ। কাল থেকে পঞ্জলোচনকেই 

বাশন মাতে দিও। আর ওর কাজটা! ভূুষিই করে! । 

শঙ্ষরী এবং হরিঠাকুরের মধ্যে মনে হয়, একট! গ্রাতির 
তাখ আছে। থাকাটা অন্বাভাবিক নয়। আমার বার্তীতে ওরা 
ছ'জনেই বছ বছর ধরে কাজ করে আসছে। সেইছজে এ 

নৃতন চাকরটার সঙ্গে ঝাগড়া-ঝাটি হলে লঙ্করী হয় হরিঠাকুরের 
পক্ষ নেয়, নয়তো হরিঠাকুর শঙ্ষরীর হয়ে চাকরঠার সঙ্গে 
ঝাগড়] করে । ফলে দেখা যায়, পল্মলোচনের অবস্থা অত্প্ত 

খারাপ হয়ে ওঠে। বেচাপ্া একা আর কতক্ষণ এদের &' 

জনের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে? 
পঞ্পলোচন কিন্ত হরিঠাকুরের কথা শুনে নিরতিশয় অগ্রসন্ত্র 

এবং দ্ধ হয়ে উঠল । হু'ছাত ছ"দ্িকে প্রসারিত করে বললে, 
তুমি থাম হুরিঠাকুর, তোমায় তো কোন কথ! বলি নি। 

হ্রিঠাকুর পিড়ির ওপর ভাল করে খসে বিকৃত ম্বত্রে 
বললে, থামধ ? কেন থামব শুশি ? তুই তো! সেদিন চুকে- 
ছিণ এ বাড়ীতে । আমরা এখানে ক'বছর আছি জানিস? 
দশ বছর! দশ বছর এখানে কাজ করছি। ওর হয়ে কথা 
বলব পা তে৷ তোর হয়ে কথা বলব? | 

পদ্পলোচন বাপনের বোঝা বয়ে রাম্াথরে মিয়ে আসতে 

আসতে হরিঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললে, ঠাকুর, বেশী বৃ 

বক করে! না বলছি । শ্বাগলে রক্ষা থাকবে না। রাগলে 

. একেবারে জাত কেউটে। 

শঙ্ষরীর এতক্ষণে বাসন ঘোয়! শেষ হয়েছে, সে চৌবাচ্চার 

ছিদ্রের নেকৃড়া খুলতে খুলতে পর্রলোচনকে লক্ষ্য কয়ে বললে, 

এখানে মরতে এসেছিস কেন্রে হতভাগা? যা না, দেশের 

জঙ্গলে। 

শঙ্করীর ল্লেষোক্তি নে রাগের মাথায় পঙ্গলোচন হুম করে 
যাম়্াঘরের এক কোণে হাতের বাসনগুলি নামিয়ে রাখলে । 

তারপর শহ্ববীর দিকে মুখ করে রঞ্চক্ষে বললে, ভাল হবে 

না কি্ত শঙ্ষরীদি, আমার পেছনে লাগ! ? 
ওদের হু'জনের ঝগড়ার মধ্যে ওদিকে হরিঠাকুয় বাসন- 

গুলো কখন না-জানি গুছিয়ে দেয়ালের ধারে রাখছিল। 

হঠাৎ একখান] খালার দিকে নজর পড়ায় সে শঙ্করীকে উদ্দেশ 
কয়ে বলে উঠল, খালাখান! ফা্টীলে কে ? 

চৌবাচ্চান্স নূতন নেকড়া লাপিয়ে শঙ্বরী সোজ! হরে 
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দাড়াল । হরিঠাকুরের দিকে নুখ করে বললে, থাল! ফেটেছে ?. 

তা হলে ওটা পদ্মলোচনেরই কাজ | বাপনগুলে! রাগের 
মাথায় ও-ই তো একটু জাগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। 

হুরিঠাকুর শঙ্ষরীর কথা সমর্থন করল। গাল কুলিয়ে 
ঘন ঘন মাথ! নেড়ে বললে, তাই তো । এ তে পন্মলোচনেরই 

কম্ম দেখছি। বাখা, পন্মলোচন 1 এবার চল দেখি পিশ্ীমার 

কাছে। চল, শেষে হুয়তে৷ আমাপেরই ছু'জনের ওপর দোষ 

পড়বে। 

এই বলে হরিঠাঞ্র সতা সত্যই পর্লোচনের একখান! 

হাত ধয়ে ক্ড়ি হিড় করে টেনে নিয়ে আসতে লাগল গুপরে । 

বারান্দায় চেয়ারে বসে ওদের বাগড়া শুনছিলাম । ঝি, 
চাকর আর ঠাকুরের ঝগড়ায় কোন দিনই আমি কথা বলিনে। 

চাকরট1 আমার এখানে মাস তিনেক হ'ল এসেছে। পূর্বে 
কোন জায়গায় কান করে নি। আমার এখানেই হাতেখড়ি । 

বরস বছর বাইশের বেশী নয়। আমার্দের পাড়ায়হ বাজার, 

কিগ্ত দোকানগুলে! এখনও ভাল করে চেনে না । বোকা, কিগ্ত 

বোকাই আমা ভাগ । আমার যেমন পণ্মলোচনের ওপর 
একট] মায়! পড়ে গিয়েছে, গৃহিলীরও তঞরপ। ঘর মুছতে 
বলপে, পধলোচন বাপ্তি বাপৃতি গল ঢেলে সার] খরখানায়ই 

নরী-নালা বইয়ে দেয় । জামা লণ্ডশীতে কাচতে দিয়ে আসতে 
যদি ওকে বল! হয়, তবে ও জামার পরিবঞ্ছে স্-পাতা 

পরিঞার ধখ্ধবে চাদরখানা বেমালুম তুলে নিয়ে সেখানে 
দিয়ে আপে । কাপড় ছাদ থেকে তুলে, কুঁচিয়ে গ্লাখতে 

বললে, পণ্মলোচন কলে গিয়ে শুকনো! কাপড় ভিজিয়ে এনে 

আবার শুকোতে দিয়ে আসে | এমমি সব অনাস্থষ্টি কাণ্ড ওর । 
গৃহ্ধী এ সব সহ করতে পারেন না। অত্যন্ত তিরস্কার 

করেন, কিন্ত তিরস্কার করে পিজেই ব্যথিত হয়ে পড়েন। 

তা যাই হোক, হরিঠাকুরে টানতে টানতে" পঞ্পলোচনকে 

আমার স্ুমুখেই এনে হাঞ্ধির করল । বললে, থালাখানা! পণ্র- 

লোচন আছড়ে ভেঙেছে বাধু। 

আমি কথ! বলবার পূর্বেই পৃক্নী খরের ধরজা! খুলে 
বারান্দায় এলেন । বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি বলতো, 

ঠাকুর ? থেটে-খুটে একটুখানি শুয়ে ছু" চোখ বুজবারও উপায় 

নেই তোমাদের জন্যে? বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েছে! 
দিনরাত্রি খাপি ঝগড়া আর ঝগড়া | বাড়ী থেকে লঙ্গী 

তাড়াবায় মতলব ? 
হরিঠাকুর ঘমক খেকরে একটা চোঁক গিলে বললে, আমার 

কোন পোষ নেই গিন্রীধা। এ পদ্মলোচনটাই যত নষ্টের 
গোড়া । খালি শক্ষপ্ীর পেছনে লাগে । 

পঞ্ঘলোচন ধাত খিঁচিয়ে বললে শঙ্চরীর পেছনে লাগি? 
কেন লাগব না শুনি? একশ বার লাগব । বাসন মাজে, না 

ছাই] শুধু একবার হাতখান! বুলিয়েই, জল দিয়ে ঘুয়ে তুলে 

দ্েয়। বল্র না? বেশ করব। বল্ব ! 

গ্রবানী ১৫ 

হরিঠাকুর গৃছ্িনীর যুখপানে দৃষ্টি ন্যস্ত করে বললে 
দেখলেন, কথার রকমটা একবার দেখলেন গিক্নীম! ? 

দেখেছি । 

এই বলে গৃহিনী মুখ ফিরিয়ে চাকরটার দিকে চাইলেন । 
বললেন, তুই হুতভাগ! ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্ কেন বলত ? 

পল্পলোচন মুখতার করে বললে, আমি লেগেছি নাকি? 
গৃ্িন্নী বঞ্চার দিলেন। বললেন, ফের মিথ্যে কথা? 

এই তে তুই বললি, একশ'বার লাগব | 
-- আজে, একশ'বার লাগব বলেছি পাকি পিশ্রীম। | 

হুরিঠাকুর বললে, মিথো কথ। ৷ আমাদের সঙ্গে ও একটা 
না একট! ছুত! করে ঝগড়া করে। ওকে মানা করে ধিন 
গিশ্লীমা। আজকে ঝগড়ার মাথায়, রাগ করে আপনার ভাত 
খাখার থালাখাপাই ভেঙে ফেলেে | শিয়ে আসব, দেখবেন ? 

এই বলে সে অনুমতির বঅপেক্ষামাএ না করেই ঝড়ের 

বেগে ঘর থেকে খেখিয়ে গেল । 

শগরী আর হরিঠাকুর মনে মনে ভেবেছিল...-এ থাপা- 

খানাকে কেন্ত্র করে পশগ্রলে!১নের তিরক্ষার এবং লাঞ্ছনার 

অন্ত থাকবে না। বস্তুতঃ ওয়) তার প্রতি ঈর্ধাদিত। ওরা এ 

বাড়ীতে অনেক দিন ধরে কাজ করছে । কিগ্ত দেখা যাচ্ছে 
পঙ্গলোটনেরই জোর বপাত। তাহ ওরাও মণ মশে তাকে 

হিংস। করে। 

কিগু পঞ্পোচনকে তিরঞষার খা লাঞ্ছনা কোনটাই তোগ 
করতে হ'ল না । এদের শাপিশ সঞ্জেও আসল বাপারট। 
হ্বদয়ঙ্গরম করতে গৃহিলীর দেগি হ'ল না। শঙ্গরীকেও কিছ 

খললেন না। শুধু সাগ একখান! থাল! কান্ঠঠীণ সিশুক খুলে 
বের করে ধিলেন। 

দিন কয়েক পরনে, এক'ধন ছুপুরে বিছানায় শুয়ে কাগজ 
পঞ দেখছিলাম | এমনই সময়ে হঠাৎ পগলোচশ কাদতে 

কাদতে আমার ঘরে টুকল। ওকে এই অখখায় আশ! কার 
নি। বললাম, কিরে কিহ্'ল? 

পঞ্রলোচন হাউ-মাউ করে কেরে উঠল, বললে-- আমার 

চৈতন কেটে নিয়েছে বাবু । 

এই বলে ও আমার দিকে পিছন কিরে মাথাটা! দেখালে। 

সত্যই তে! | বেচারার অমন সাধের শিখাটির মধ্যে দিয়ে 

কে কাচি চালিয়ে দিয়েছে । হাসি পেল, কিন্তু হাসি চেপে প্রশ্ন 
করলুম, কে তোর টিকি কাটলে! রে? 

পল্পলোচন সেই ভাবেই কাদতে কাদতে বললে, সভী 

দিদি কেটে নিয়েছে, বাবু । 
- কি করে কাটলো ? 
---কাচি দিয়ে বাধু। 

কাচি দিয়ে টিকিট! কেটে নিয়ে গেল, জার তুমি চুপ কষে 
রইলে ? 

- কি করঘ বাবু। আমি কি জানতে পের়েছিলাধ ? 



অগ্রহায়ণ 

ছুমচ্ছিলাম । হঠাৎ দুম ভেঙে যেতে দেখি হাতে একটা ফাচি, 
শহরীদিদি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । যাবায় সময় দেখলাম 
ওয় হাতে চুলের গোছার মত কি একটা । তখন উঠে বসে 
মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম-_ আমার চৈতন নেই। কি 
সর্বনাশ হ'ল বাধু! আমার মানত কর] চৈতন | 

--মানত কর! চৈতন ? 

আজে হু], বাবু। মানত কর!| চৈতন | বাবা তারক- 

নাথকে দেবার চৈতন। আজ পাচ বছর ধরে রেখে আসছি, 
বাবু। আমার কি সর্বনাশ হ'ল বাবু। 

চেঁচামেচি শুনে পৃহ্লী ছুটে এলেন ঘরে । 

হ'ল রে, পশ্রলোচন ? চেঁচাচ্ছিস কেন? 
পল্পলোচন গৃহ্িশনীর পায়ের নীচে বসে পড়ল। ক্রন্দন- 

জড়িত স্বরে বললে, জামার চৈতন নেই । 

- চৈতশ নেই ? 
গৃহিনী আমার দিকে চাইলেন । 

হাসি গোপন করে ব্যাপারট! খুলে বললাম । 
শুনে গৃহিনী হাসি চাপতে পারলেন না। 

পত্রলোচনকে উদ্দেশ ক্সে বললেন, তাতে আর হয়েছে 

কি বাবা? চৈতন গেছে, াবার হবে । এবার আরে! বড় 
কয়ে চৈতন রেখ । বাব! তারকনাথ তখন ডবল চৈতন নিয়ে, 

তোমায় জাশীর্বাদ করবেন । 
পদ্মলোচন হাতের উল্টে! পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে 

বললে, তা কি হয়, প্রিগ্রিমা। কিন্তু জামি জার এখানে থাকব 

না। জামার মাইনে দিন চুকিয়ে । শঙ্করীদিদি আপনাদের 
পুরনে! লোক, আপনাদের জাদরের । আমার চৈতন গেল 
অথচ ওকে আপনার! কিছু বললেন ন1। 

এবার হাসলাম । বললাম, আচ্ছা তুই এখন যা । শঙ্করীর 
বিচার পরে হবে। তুই যা। 

_ আমার মাইনে, বাবু? 
ধমক দিলাম । বললাম, থাম হতভাগ! | টিকির জন্তে 

তুই চাকরি ছাড়ধি? যাবি কোথায় শুনি? দেশে? দ্রেশ 
তে। ছত্িক্ষে ছারেখারে যাবার জোগাড়] খাবিকি? 

পল্পলোচন মাথার পিছনে হাত ঝুলোতে বুলোতে নিঃ- 
সঙ্কোচে বললে আজে বাবু, দেশে যাব না তো! দেশে যাব 
কার টানে? কেউ তো! নেই | অন্ত জান্বগায় কাজ করব বাবু । 

আমি কথ! বলবার পূর্বেই গৃহিগী ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 

পাখ! গজিয়েছে তোমার । কান শিখে এখন অন্ত স্থানে কাজ 

ফরব বাবু। আন্পর্ডা! বেড়েছে | 
গৃহ্লীর এই তিরক্ষার শুনে পত্মলোচন ক্ষণকাল নীরবে 

আনত মুখে বষে থেকে হঠাৎ এক সময়ে উঠে দাড়াল । বললে, 
আমার চৈতন গেল এখানে থেকে আর করব কি, গিগ্রিম! ? 
আমি এ্রধুনি চললাম । আমায় শুধু তান্সকেখয়ে যাবার 

ভাড়াট। দিনূ। 
গ 

বললেন, কি 

পল়লোচন 

, বললাম, তারক্ষেশ্বরে কি করতে যাবি ? 
-মাথার চুল দিয়ে আসতে । চৈতন গেছে--মাখা় চুল 

নিবে বাব! তারকমাথ বদি তুষ্ট হন। 
বেটার বুদ্ধির দৌড় দেখে ছঃখ হ'ল, হাসিও পেল। 

বললাষ, আচ্ছা, তাই ন! হয় দেওয়া যাবে'খন। এখন তুই 
একবার বাজ্ধারে যা, দোখ। বড় ক্ষিবে পেয়েছে। 

এই বলে একটা চাক! ওর দিকে বাড়িয়ে ছিলাম । 
পদ্মলোচন কোন আপতি করল না। টাকা নিয়ে ধর 

থেকে বেরিয়ে গেল । 

চলে গেলে ওরই কথ! ভাবতে লাগলাম । যেমন ধোকা 

তেষনি অকর্ম্া পক্গলোচন তবুও ওর ওপর ফেমন একটা মায়া 
পত়ে গিয়েছে । শঙ্করী এবং হরিঠাহর আমার এখানে বহুঙ্গিন 
যাবং কাঞ্ধ-কর্ম করে অ'সছে কিন্ত ওদের ওপর এমন মায়া 

তো! হয় নি। ওরা কানের লোক, কারঞ্জ করে ভাল । পদ্ষ- 

লোচন কাজের পরিবঙ্ডজে অকাঞ্জই করে বেপী। তন্রাচ ওকেই 
যেন বেশী ভাল লাগে। বোধ হয় ওর সরলতার জনেই ওকে 
এমন ভাল লাগে 1." 

চৈতন কাটা যাওয়ায়, দিনকয়েক শঙ্বর়ী এবং হৃষ্ি- 
ঠাকুরের সঙ্গে পন্পলোচন কথা কযর়নি। এখন আবার 
একটু একটু করে কথাবার্তা চলতে লাগল । 

০ ০ ৪ 

টিপ-টিপ করে সেদিন বেলা বারোটার পর থেকে বটি পড়া 
সুরু হয়ে গেল । শব্বরী বখন কাজে এল, তখন বেল! ছটো!। 

রুটি তখনও থামে নি। বরঞ্চ বৃষ্টির ফোটা পূর্বের চেয়ে 
আকারে বড় বলাযেতে পান্নে। পগ্মলোচন বাসন মাজার 

শব্ধ পেয়ে কাছে এসে দাড়াল। বললে, শঙ্ষরীদিদি, ভিজে 
ভিজে বাসন মাজ ছে! । সক্গিতে তে! গলার খবর ভেঙে গেছে। 
শেষে জ্বরে পড়বে? | 

শঞ্ষরী ফিক করে একটু হাসল । বললে, ওরে বাসন! 

দরদ যে উলে পড়ছে গো | এত দরদ কোথায় ছিল? 
মাজ না ভুই বাসন। দেখি, তোর দরদটা সাচ্চ1 কিনা | 

পারি না? নিশ্চয় পারি । উঠে এস তুমি। 
শক্করী বাসন মাজতে মাতে বললে, থাক! এ 

ভাল। আর বাসন মানতে হবেনা! বাবুর পেয়ারের 
চাকর । অত কষ্ট করতে দেখলে, এখুনি বাবু বকাবকি 
করবেন। 

পল্পলোচন দীড়িয়ে ছিল সিমেন্ট করা চাতালটার ওপর । 
এবার তারই এক পাশে বসে পড়ল। বললে, লতি, বাধু 
আমার থুষ ভালবাসেন। সেদিন তুমি আমার তায়ক- 

নাথের মানত কর! চৈতনটা! কাচি দিয়ে কেটে নিয়ে পালালে 
বাবু কাছে কেদে পড়লুম আমি। উনি আমায় দয়া 
করলেন । গত সোমবার দিন ঘটা] করে আমার কাটা! চৈতনের 
কল্যাণে দ্বাব। ভারকনাখের মন্দিয়ে পূজো! পাঠিয়ে দিলেন। 



১৬ 
চিনা ০০০, চি নিচ নিরেট এর এ ছি চটি ও. এর িউিএিন সি উল 

আমি যেতে চাইলাম । গির্নীমা ্াছী হলেন না, বললেন 
তুই পখ-ঘাট চিনিস নে । শেষে কি হা্সিয়ে যাবি? 

শঙ্রী আবার হাসল । বললে, কি বন্বাত করেই না! তুই 
এ-বাক্ী চুফেছিলি | তোর চৈতন কেটে নিয়ে গেল হঁছরে, 
ঘুমের ঘোরে তুই হতভাগ! সব দোষ চাপালি আমার ঘাড়ে। 
আমি বকুনি খেয়ে মন্ষলূম । তুমি হচ্ছ কণ্তাপি্সির আহুনে 
চাকর। তোমার জে তারকনাথে ঘট] করে পুজো পাঠানো 
হ'ল। সত্যি বলছি পদ্মলোচন, তোর মত বোকা যদি 
ক্তুম। 

পঞ্থলোচন লে কথায় জবাব না দিয়ে বললে, হরে চৈতন 
কেটে নিয়েছে মানে ? 
-হহরেই তে! কেটেছে। 
_ সা, ই্ধরে কেটেছে | কেটেছে! তুমি । আমি নিজের 

চোখে দেখলাম । 

ছাই দেখেছ । বলে এখানকার হঁছরগুলো ধুমিয়ে পড়া 
মানুষের ঠ]াং পধ্যত্ত কামড়ে ধরে । 

পন্ঘলোচন কথাট! বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে, 
বেং ! আমি এ কথ! বিশ্বাস করি নে। 

--মা করলি তে। বয়েই গেল ! 
এই বলে শঙ্করী পুরু পুরু ঠোট হুখানি ঈষং প্রসারিত 

ফরল। 
এয় পর় মিনিট কয়েক নীরবতায় কেটে গেল। 
একসময়ে পঞ্জলোচন বলে উঠল, শঙ্করীদিদি, তোমার 

বাসাটা কোথায় গে! ? 
শঙ্বরী বললে, কেন বল দেখি। 
পল্মলোচন জবাব দ্রিলে, মাহুষের অনুখ-বিনুখ আছে ত। 

ধরে! তোমার হ'ল অন্গুখ । তুমি কাজ করতে এলে না। তখন 

তোমার বাসা্টা জানলে আমি খোঁজ-খবর নিতে পারি ত? 
ওঃ এই | বলে শঙ্কত্ী আবার দাত বের করে 

মিঃপন্বেই হাসল । 
হাসছে! যে? 
এমনি | হাসি পেল, তাই হাসছি । দেখ পদ্ম, তুই 

অসম্ভব বোকা! ! এত বোক! মানুষের কলকাতার না আসাই 

উচিত ছিল। : 

এই বলে শঙ্বরী বাটা দিয়ে উঠানের জল নর্ঘমার দিকে 
ঠেলে দিতে লাগল। 

দিন পনেরর মধ্যেই পল্ঘলোচনের বেশ কিছু পরিবর্তন 

দেখা গেল। আগে ছোষ্ট-ছোট চুল ছিল মাথায়। এখন 
বড় বড় চুলের মধ্যথান দিয়ে লঙ্বা! টের়ী কার্টে । চৈতনের 
ধালাই আর নেই। পুর্বেষে ওয় চৈতন ছিল, এখন তা! 
বুঝা যায় না। আগে সব সময়েই ওকে বাক্ঠীতে পাওয়া! যেত। 
প্রধন কাদের সময়েও দেখা পাওয়! যায় না। হট করে 
গিয়ে উঠে শব্বশ্নীষ্ন ঘাক়্ীতে। পদ্লোচন আবার স্ব 

প্রবাদী 5৬৫৩ 
উিিিাস্উরাটন-এম্ি। টি এনা 

ভাজতেও সুরু করে ছিয়েছে। কাজে-অকাজে ওর রুখে গানে 

ছূয় শোন! বায়। 

লেদিন বাইয়ে বেরিয়েছিলুম । ফিয়ে এসে দেখি প্ছলোচন 

ড্রেসিং টেবিলের হুমুখে গর্থীমোদ্ধ| চেয়ার ওপর বসে, 
আয়নায় নুখ দেখতে দেখতে, পাউডার মাথছে। ফিটফাট 
জামা কাপড়। ভাল করে নিনীক্ষণ করলুম। পাঞ্জাধী 

এবং ঘুতি আমারই । কাল লও? থেকে জানিয়ে চেয়ারটার 
ওপর গ্েখেছিলুম। তুলতে বোধ কন্ি গৃহ্ণির খেয়াল হয় 
নি। কাজের চাপে ভুলে গেছেন মনে হু'ল। 

নিঃশক্মে ঘরে চুকেই বজগল্ভীর শ্বরে ড!কলুম, পন্মলোচন ? 
পদ্ধলোচন অকনম্মাৎ ঘুরে আমার দিকে চাইল এবং পর- 

বুহ্র্তেই চেয়ার পরিত্যাগ করে উঠে ছ্বাড়িয়ে বললে- আজ্ঞে? 
- -লক্ষ্মীছাড়া, হতন্তাগ। কোথাকার | একি হচ্ছে শুমি? 
পল্লোচনের লঙ্জা! হওয়া ত দুরের কথ দাত বার করে 

হাসতে লাগল । বললে, কি বাবু? 
বলেই চোখ নীচু করে নিজের দেহের ওপর ধিয়ে একখার 

চোখ ঝুলিয়ে শিলে। বললে, আজে বাবু, আজ শক্করীদিদি 
নেমন্তন্ন করেছে কি না। ওর বা়ীতে খেতে হবে । আমার 

জামা-কাপড় একেবারে ছেঁড়া, বাবু। তাই, আপনার ধুতি 

আর পাঞ্জাবী পরেছি। 
কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার ভান হাতখান! 

পদ্মলোচনের শীর্ণ' গালের উপর বজ্র মত গিয়ে পড়ল। 
সে প্রচণ্ড চপেটীধাত ও ধরদাস্ত করতে পারলে না। ছিটকে 
গিয়ে পড়ল ওদিককার দরজার ওপরে এবং খোল! একখান। 

পান্নার খোচায়, চক্ষের পলকেই পদ্রলোচনের কপালের এক 

পাশ কেটে গিয়ে ঝবরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল । 

রাগের মাথায় এক কাগ বাধিয়ে বললাম | শেষে ডাক্তার 
ভাকতে হ'ল, ওষব দিয়ে কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হ'ল, 

আচ্ছা! এক ফ্যাসাদে পড়া গেল। 

, এই প্রহ্থারের তাড়সে পত্রলোচনের দ্ধবর এল। খুব 
সবর |... ৃ 

শঙ্করী একদিন পদ্লোচনের় ঘরে চুকে তার শিক়রের 
পাশে বসল । বললে, প্র, এখন কেমন আছিস? 

পল্পলোচন লেপের ভিতর থেকে মুখী বের করে, চি' চি” 
করে বললে, ভালই আছি । শঙ্ষরীদিদি তবু ভাল যে তুমি 
আমার দেখতে এলে । 

শঙ্বরী ওর গায়ের লেপ সরিয়ে একপাশে রাখলে । 
বললে, লেপ গায়ে দ্রিয়ে পড়ে জাছিস কেন ? লীত করছে? 

এখন করছে না। আগে করছিল। 

শঙ্করী সে কথার জবাব দিলে না। শুধু ওর মুখের দিফে 
একদৃষ্ে চেয়ে রইল । 

পদ্ষলোচন বললে, অমন করে কি দেখছ, শঙ্ষন্ীদিদি? 
শন্বত্বী চোখ ফিছ্নিয়ে অন্ত দিকে চাইলে ।. একটা সু 



অগ্রহায়ণ 

নিঃখাস ওর বুকখানা! মধিত করে বাইরে বেরিয়ে এল । 

বললে, তুই কত রোগা হয়ে গেছিস প্র । 
-রোগা ? কই না তো] । 

--না হলেই ভাল। 
কিছুক্ষণ চুপ চাপ । 
পল্মলোচন বললে, লেপট! গায়ে দিয়ে দেবে, শঙ্ষরীদিদি ? 

কেন, আবার শত করছে? 
স্থ্যা। 
শগ্করী ভাল করে লেপ চাপা ধিয়ে একটু মনকে চড়ে 

বসল। বললে, তুই ভাল হয়ে ওঠ পদ্ম,+ তোকে আমি 
পরসা খরচ করে “নদের নিমাই” যাআা! শোনাব। 

_-সতা? সত্যি বলছ, শক্ষরীদিদ্ি ? 
_- স্থ! রে সত্যি কথা। 

পদ্মলোচন নিকুভরে শুধু লেপটা ওপর দিকে একটু টেনে 
নিলে । 

ক্ষণকাল পরে পদ্মলোচন বললে, প' ছট্ো! ঘেন দে 

থেকে খসে যাচ্ছে, শঙ্করীদিদি। অসহ কামড়ানি। 

বর্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের বুদ্ধ-বিগ্রহ ১৬৭ 

পা কাষড়াচ্ছে? পে দেব? 

এই বলে শঙ্রী উত্তরের অপেক্ষা মাত্র ন| করে পন্মলোচনেন্র 
পা টিপে দিতে লাগল । 

পল্পলোচন হা হু! করে উঠল । বললে, কর কি শহ্বশ্ী- 
দিদি? আমার পায়ে হাত দিও ম।। 

শহ্বরী সে কথার কর্ণপাতও করল না! । পঙ্লোচনের প1 

চিপে দিতে দিতে বললে, তা হোক, তুই এখন চুপ করে শো 
দেখি। অনেকক্ষণ বকর-বকর করছিস। এখন একটু 
ঘুমো। 

এই লময়ে হরিঠাকুরের পায়ের খড়মের শঙ্খ একটু একটু 
করে ধরথানার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল এবং ক্ষণকাল 

পরে দেখা গেল, সে চৌকাঠের ওপর &ড়িয়ে ভিতর পানে 
তীক্ষুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখনই রাগে ফুলতে ফুলতে যেদিক 
দিয়ে এসেছিল, দেই দিকেই মুখ ফরে ফিরে যেতে 
লাগল। 

সন্ধ্যার পর টেম্পারেচার নিতে এসে দেখি, তখনও শক্ষদ্ী 

বিছ্বানার এক পাশে বসে পদ্মলোচনের পদসেবা করছে। 

বর্তমান কালের মহাসমর ও প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ 
শ্ীরমণীকুমার দতগুপ্ত 

গত ত্রিশ বংসরের মধ্যে পৃথিবী ছুইটি প্রলয়ঙ্কর মহাসমরের 

বিভীষিক1 দেখিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সমর সবেমাত্র শেষ হই- 
য়াছে, কিন্ত যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তৃতীয় মহাসমরের 

পরিকল্পন! ও প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যাইতেছে । এই সেদিন 

প্রশান্ত মহ্াপাগক্েের বিকিনি প্রবাল-বলয়ে চতুর্থ ও পঞ্চম 
আণবিক বোমার যে জমকালে! মহড়। হইয়া! গেল ইছ! ঘনায়মান 

তৃতীয় মহাযুদ্ধের কৃফচ্ছায়াই স্থচনা! করিতেছে | যুক্তরাষ্রের 
সান্ক্রান্পিসূৃকো! শহরে বিয়াজিশটি ছো্টবড় জাতি আন্তর্জাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকয্ে একটি সনদ সি করিয়াছে। 

ইহ] সত্বেও পৃথিবীর পয়্াধীন, পরতন্ত্র ও পরপদানত জাতিগুলির 
মনে এই সনদের দ্ছারিত্ব এবং পরিণাম স্বদ্ধে যথে& আশঙ্কা ও 

সন্দেহ জাগ্িতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেনিভ! সম্মেলন, 
জাতি-সঙ্ঘ, নিরম্ত্রীকরণ-সভা, কেলগ_ প্যা্ট প্রভৃতির শোচনীয় 
ব্র্থতা দেখিয়! সান্ফ্রান্সিস্কোতে রচিত সনদের পরিণাম 
সম্বন্ধেও যনে সংশয় জাগিলে কোন দোষ দেওয়! যায় না। 
এবারও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানের আলোচনা-সন্ডাগুলিতে 
এবং প্যারিসে আহত শান্তি সম্মেলনে বৃহৎ শক্তিজয়ের 

(আমেরিকা, ইংলও ও রাশিয়া ) মতিগতি দেখিবা বিশ্বশান্তি 
ও নিরাপতা সন্বন্ধে ঘোর সন্গেহই জাগিতেছে। হতঘিন প্রবল 

প্রতাপশালী প্রধান রাষ্রগুলির পররাজ্যলোলুপত!, সাবাজ্যবাদদী 
নীতি, লুন, শোষণ ও পীত়নের ছত্ববেশে হূর্বল জাতিগুলিবর 
উপর অছিগিনি, কৃককায় জাতিগুলির প্রতি শ্বেতকায় জ্বাতি- 

গুলির তথাকখিত তগবন্ধত দায়িত্ব প্রভৃতি হীন স্বার্থকলুধিত 
উগ্র সাজাত্যবোধ বিদ্যমান থাকিবে তত দিন পৃথিবীতে প্রস্কত 
শান্তি ও ণিরাপতার আশ] করা বৃথা । বৃহৎ শক্তিত্রয় জাতিবর্ণ- 

বর্মনিধিশেষে সকল জাতির স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্্রণ ও সমানাৰি- 
কারের প্রতি কি প্রক্কতপক্ষেই আগ্রহশীল ? বদি তাহারা 
নিঃস্বার্থঘভাবে ও আগুরিকতার সহিত পৃথিবীর প্রক্কত শান্তি ও 
মঙ্গল কামনা করেন তবেই তাহাদের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত 
জাতিপুঙ্ক প্রতিষ্ঠান মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতে 

পারিবে। 

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের মুদ্ধ-বিধহ এবং উচ্ছার 
পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুদ্ধের বীতংস রূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিং 
আলোচনা করিব । শুক্রনীতিসার, ফামনাকীয় নীতিসার, 

কৌটিল্যের অর্থশান্ত্, মনুসংক্তা, মহাভারত, গৌতম ধর্ষন 
প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের যুন্ধ-বিগ্রহের কথ! লিপিবদ্ধ 
আছে। বর্তমান কালের মত প্রাচীন কালেও জল, স্থল, 
আকাশ ও ভূগর্ডে মুদ্ধ হইত । সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি সম্বন্ধে 
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বহুসংহ্বিতায় উক্ত হইয়াছে যে তাহাদিগকে জলে, স্থলে, 
আকাশে অগ্রসর হইতে হইবে, তাছাদের অভিযান-পথ 

সুম্পষ্ঠরূপে পরিকফজিত, অফ্কিত ও নির্ধারিত করিতে হইবে ; 
স্থলে রখ, হৃত্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈনা, জলে যুদ্ধজাহাজ এবং 
আকাশে বিমান অগ্রসর হইবে । কোটিল্যের অর্থশান্ের 
অন ও দশম অধ্যায়ে উক্ত আছে, “তৃগর্তে পন্িথা খনন করিয়া 
এবং তথায় অন্্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ চালাইতে হইবে ।” 
গত মহাযুদ্ধের পূর্বে আকাশ ও পরিথা-যুদ্ধকে বর্তমান যুগের 

লোকের! আজগুবি কল্পনা বলিয়া! মনে করিত। কিন্তু ইহা! 
এখন বাস্তব ব্যাপার বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । আমাদের 
চোখের সামনে জল, স্থল, আকাশ ও ভূগর্ভের বিভিশ্ন রণাঙ্গনে 
নরছত্যার তাগবলীলা সংঘটিত হইয়াছে, নিত্য নুতন ভীষণ 

মারণাঘসমূহ্র আবিফ্ষার এবং সেগুলির নিঠুর ও নিধিচার 
প্রয়োগন্বার] ধ্বংস-কাধ্যের অমানুধিক লীলা ব্যাপকভাবে ও 
অগ্রতিহ্ত গতিতে চলিয়া! মানবসভ্যত1| ও সংস্কতির উপর 
ছু্বপনেয় কলক্ক-কালিম! চিরতরে লিগ্ত হুইয়াছে। 

কৌশল, কৃটনীতি ও চাতুর্য্ের প্রয়োগ যুদ্ধের একটি সাধারণ 
বৈশিষ্ঠ্য। এইগুলি যুদ্ধের পক্ষে অপরিহ্থার্ধ্য। পরিকল্পনা 
জুচিদ্তিত হইলে সাধাকণতঃ উদ্ধেষ্ ব্যর্থ হয় না। প্রাচীন 
ভারতের যুদ্ধ-বিগ্রছে এরপ দৃষ্টান্তের কথ! লিপিবদ্ধ আছে। 

বৃত্র, রাবণ ও তাড়কাকে বধ করিবার জন্য ইজ, রাম 
এবং ক্ষ কৌশল, চাতুর্ধ্য ও কৃটনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন । 
পরাক্রমশালী বালী, হিপণ্যাক্ষ, হিরিণ্যকশিপু, বাতাপী, ইখল 

প্রভৃতিও এইরপে নিহত হ্ইয়াঞিল। কৃষ্টশীতির প্রয়োগ 
দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন হইয়া! থাকে। 
কামন্দফীয় নীতিসারে প্রাচীনকালের কৃটযুদ্ধের সবিস্তার 
বর্ণনা! আছে । কৃটমুদ্ধের প্রণালী সম্বদ্ধে কামন্দক বলিয়াছেন 
--“দেশ ও কাল অনুকূল হইলে এবং শক্রর প্রককৃতি-ভে্ 
করিতে পারিলে রান! প্রকান্ত যুদ্ধ করিবেন; কিগ্ত দেশ ও 
কাল প্রতিকূল হইলে শ্রবং শক্রুর প্রক্কতি ভেদ করিতে না 
পারিলে রাজ! কৃটযুদ্ধ করিবেন । গিরিকন্দরাদি-পথে অভূযিষ্ঠ 
(উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়) অতএব অসাবধাণ শত্র-সৈন্যকে 

বধ করিবে। আর ভূমিষ্ঠ অর্থাং উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শক্র- 

সৈন্যকে উপজ্াপ করিয়া বধ করিবে । সঙচ্গুখে এক দল 
সৈন্য যুদ্ধের জন্য রাখিবে এবং জার একদল বলবান্ বেগগামী 
ববীরসৈন্য ঘার! পশ্চাৎদিক হইতে শক্রসৈন্যদকে আক্রমণ- 
পূর্বক ছই দিক হইতে বিধ্বস্ত কর্সিবে। অথব! পশ্চাংদিক 
হইতে মুন্ধ আর্ত করিবে, শেষে সম্মুখ হইতে শক্তিশালী 
সৈন্যধায়া আক্রমণপূর্ধবাক বিভ্রত করিয়া বধ করিবে। 

ইছাও ছুই দিক হইতে আক্রমণ। সম্মুখঘেশ বিষম 
হইলে পশ্চাং হইতে বেগবান হইয়া ঘধ করিবে; জার 
পদ্চাং দিক বিষষ প্রদেশ হৃইলে সম্মুখ হইতে বধ করিবে । 
এইরপে পার্থের বিষয়ও বুঝিতে হইবে । অঅসায় সৈন্যের 

মধ্যে সারবান্ সৈন্যবল লজৃকাইয়! রাখিয়া বুদ্ধ করিষে। 
যুদ্ধে অসার সৈভের বিনাশে শক্রপৈন্ত শিখিলপ্রবত্ধ হইলে 
তখন এ শক্রসৈন্তকে সিংছেয় জায় উল্লক্ষন করিয়া প্রচ 

আক্রমণের দ্বারা নিহত করিবে । কুয়াসা, অন্ধকার, কাল- 
পরিচ্ছদ, গর্ভ, অগ্রি, পর্বত, বন, নদী-এই সকলের ছন্বে বা 
ছলে কৃটযুদ্ধ করিয়া শক্রকে পয়াজয় বা! বিনাশ করিবে। 
চরঘার। শত্রুর প্রচার অবগত হইয়া! রাজ! অতিশয় সতর্কতা 

ও উৎসাহের সহিত যে উপায়ে শক্রবধ করিবেন, শত্রুর নিকট 
হুইতেও সতর্ক রাজ! তদ্রপ থ্পক্ষের নিধনের আশঙ্কা 

করিধেন |” 

ুন্ধ-বিএহ যে অতিশয় নিষ্টুর ও ধ্বংসকারী ব্যাপার তং- 

সম্বন্ধে মতদৈধ নাই। কিন্ত প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও 

কষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যুদ্ধের মত নিুরন ও প্রলয়ঙ্কর 
কাধ্যও সব্বজনকল্যণবিধায়ক ধর্থের প্রভাবে সুপিয়গ্রিত ও 

সুপরিচালিত হইত । বর্থমাশ যুগে প্রাচীন ভারতীয় যুঞ্ধের 

আঘর্শ বিশেধঞ্জপে প্রপণিধানযোগ্য । কুরুক্ষেএ-মুদ্ধের প্রাকালে 

স্বজনগণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপান্থত দেখিয়া ক্ষত্রিয়বীর অজ্ঞুন 
বিষ হ্ইয়া মুদ্ধ করিতে চাহিলেশ ন!। কণ্তব্যাকন্তবা ও 
বশ্মাধর্থ নিক্কপণে অসমর্থ অঞ্জুন গ্রকষের শরণাপন্ন হইলেন 

এবং তাহার উপদেশ ভিক্ষ|! করিলেন। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ 

রাষ্রবিদ্ দার্শনিক ও তত্বদরশী শ্রীকফ বেদাগ্ডের অভীঃমন্বঘার! 
অক্ষুনের ক্রেব্য ও" হদয়দৌ্বল্য ুর করিয়া তাহার অন্তরে 
আত্মবিশ্বাস ও শক্তিসঞার করিলেন। জাত্বা অবিনশ্বর, 

দেছ্র সফ্বিত ইহ! বিনষ্ট হয় না । ক্ষত্রয়ের পক্ষে বর্শযুদ্ধে 

যোগদান পরম বর্শা | ধর্পসুদ্ধে নিহত হইলে হ্বর্গলাভ হয়, 
আর জয়ী হইলে পৃথিবীতে প্রভুধ ও যশঃ অঙ্জিত হয়। 

যুদ্ধের পূর্বে কোনো দেশের যোদ্ধ'গণ এন্সপ ধশ্বনীতির 

উপদেশ নিতে পায় নাই । প্রকুতপক্ষেই এরূপ উচ্চ শীতি- 

জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিঠিত যুদ্ধ বর্তমানকালে দেখা যায় না। 

মুদ্ধ-বিগ্রহ্রে ফল কখনও শুভ ফ্য় না__ধ্বংস ইহার 
অপরিহার্য পরিণতি । প্রাচীন ভারতে ধর্ম ও নীতির উপর 

প্রতিঠিত প্রথা,' আইন-কানুন ও সমাজ-ব্যবস্থা দ্বার] মুদছ্ধে 

ধ্বংসের পরিমাণকে অনেকাংশে লঘু করিবার চেষ্টা! করা 

হ্ইয়াছিল। প্রচলিত আইন-কান্থন ও সমাজনীতিগুলি 

উপেক্ষা! করি! যুদ্ধ পরিচালিত হইলে জনগণের দ্বিক হইতে 

তীব্র সমালোচন!, বিক্ষোত ও অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিত। 
জনগণের ঈদৃশ বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সম্বন্ধে ব্যাটি ও সমটির 
বিবেকবুদ্ধি সম্যকৃরাপে সচেতন ছিল এবং ইহার তীব্র প্রাতি- 
ক্রিয়াও পরিলক্ষিত হইত । তৎকালে নিন্দা এবং জজ্জান্র 

আশঙ্কাও ছিল। আজকাল এগুলি কল্পনার খেয়াল বলিয়! 
উপেক্ষিত হয়। এগুলি মাদিয়! চলিলে নাকি নান্বীনুলত 

দুর্বলতা প্রশ্রয় দেওয়া হর প্রবং লোকের নিকট হাস্তাম্পদ 
হইতে হয়| নির্দোষ নিরজ্র নাগরিক ও গ্রামবাসিগণের উপর. 



 জগ্রছায়ণ 

অতিশয় মারাঝ্ুক বিক্ফোরকের নির্ব্বিচার বর্ধণ জাধুনিক যুদ্ধে 
বিজয় লাভের এক মছ! গৌরবজনক উপায় বলিয়া অভিনন্দিত 

হয় । আব্বকাল বিক্ষোরকের আক্রমণ হইতে নারীকেও বাদ 

দেওয়া হয় না; নির্দোষ শিশুরও অব্যাহতি নাই। সাহসী ও 
বলবানের] ইহাকেই হয়তে! বীর-ধর্্ঘ বলিয়া মনে করে। 

প্রাচীনকালে বুদ্ধ হইত সমানে সমানে--ইহাই ছিল প্রত 

শক্তির পরীক্ষা । আজকাল ইহ! বৈজ্ঞানিক কৌশল, কৃতিত্ব 
ও উন্তাবনী শর্ডির পরীক্ষা! এবং আকাশমার্গ হইতে নির্বিচার, 

নিষ্ষরুণ ও জমাহুধিক নরহন্তার তাশ্ুবলীলায় পর্যবসিত 
হইয়াছে! 

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ কিকি বর্মী্ুমোদিত ও মধ্যাদাসম্পন্ত 

উপায়ে পরিচালিত হইত উহা নিণয় করিতে হইলে আমা- 
দিগকে আমাদের শান্্রখলি পুশ্থাশ্রপুর্ষগ্ূপে অধ্যয়ন করিতে 

হইবে এবং তাহাতে আমর? পররাজ্য্াসী, পরপীড়ক, 

দরি্বশোষক, বন্ততাস্িক আধুশিক পাশ্চাত। সভ্যতার তুলনায় 
হিন্কুসভাতা ও সংকতির শ্রেষ্ট ও মহ? স্প্রূপে জানিতে 
পারিব। 

প্রথমেই প্রশ্র উঠিতে পারে যুগ্ছে ধর্শের অহশাসন মানিতে 

হইবে (কন? বন্মান্থমোদিত আইন-কাগ্থন, রাঁতি-শীতি 
মানিরা চলিলে যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধপরিচালন: কি শিথিল ও হূর্বাল 

হুইয়] পড়ে না? যুদ্ধের একমাঅ উদ্দেন্ত যদি হয় শত্রুর পরাজয় 
ও নিপাত,তবে ফি উক্ত উদ্দেন্ট সাধনের জঙ্গ দয়ামায়া বিসর্দন 
দিয়া সকল প্রকার সুযোগ, কৌশল, চাতুরী, খুটনীতি ও 

কার্ধাকর উপায় অবলম্বশীয় নছে ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে 

প্রাচীন ভারত কন্ুকণ্ঠে বণিতেছে. . যুদ্ধ বর্ম-নীতি-জায়-সত্য- 
মর্যাদার উপর প্রতিঠিত হওয়া উচিত, তবেই যুদ্ধের মত 

অনিবাধ্য অণ্ডভ বস্ত হইতেও মানবক্ল্যাণকর উচ্চ উদ্দেশ্য 

সাধিত হইতে পারে । আদিম অসত্য জাতিসকলের ছিংশ্র 

দ্ধের নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকে চিএতরে বিদায় দিয়া সভ্য মানবের 
মধ্ধ্যাদাসম্পত্র সর্বজনগ্রাহ্হ ধর্ধ-নীতি-আ্তায-সত্যের উপর 

প্রতিঠিত নিয়ম-কাগুনুলি অবলম্বন করিলেই মানব-কল্যাণ 

সাধিত হইতে পারে। 

আধুনিক অনেক ইউরোপীর সেনাধ্যক্ষ প্রাচীন গারতের 

যুদ্ধের উচ্চ আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । প্রাচীন 

ভারতের বৃহ্রচন] বর্তমান সমরকৌশল অপেক্ষা কোন অংশে 

নিক্কষ্ঠ ছিল না। যহ্থসংহিতায় বরাহ, মকর, সুচী, পত্র প্রভৃতি 

ব্যুছের উল্লেখ আছে এবং তহুপযোগী যুদ্ধের বিস্তৃত নির্দেশও 

দেওয়! হইয়াছে । যেদ্দিক হইতে বিপদের আশঙ্কা! সবচেয়ে 

বেশী সেই দ্বিকেই সেনাব্যক্ষ ঠাছার সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী 

সৈশ পরিচালন! করিবেন কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আট দিকেই সৈন্ত 

প্রেরণ ফরিবার তৎপরতা দেখাইবেন। যেদিক হইতে শক্রর 

আক্রষণ জাসে সেই দিফেই সৈভগণ অগ্রসর হইবে। 

বর্তমান কালের মহাসনর ও প্রাচীন ভারতের বুদ্ধ-বিএহ ১5৬ 

অপ্রত্যাশিত আক্রমণ যাহাতে না হইতে পারে তজ্জত পাশের 

দিকে এবং পশ্চাৎ ভাগেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। শহর বছি 
সংখ্যায় বেশী ও আধিকতর পরাক্রমশালী হয়, তবে শত্রুর 
সম্মুখে বেশীসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে, কিন্তু 
প্রয়োজন হইলে তাড়াতাড়ি সৈন্যদলকে সরাইয়া লইতে হইবে। 
শহর অথবা ছুর্গ দখল করিতে হইলে, জথব! শক্রসৈন্যের ব্যুহ- 
মধ্যে পথ করিয়া যাইতে হইলে ছুই দিকে ধার়ালে! তরবাছিক 

আকারে বজ্রব্যুহ রচনা করিয়া! আক্রমণ করিতে হুইবে। 
কামানও গোলাগুলির মুখে আক্রমণ করিতে হইলে সর্পবাহ্র 
আকারে আক্রমণ করিতে হইবে অর্থাৎ সৈন্যগণ মাটির উপর 

হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইবে অথবা বৃঙ্ধ পছু অশ্বারোহী 
সৈন্যগণকফে পুরোভাগে এবং যুব! সৈন্যগণকে মধ্যভাগে স্থাপন 

করিবে । গোলন্দাজ, অ্বারোহী, রথারোহণা সৈনগণ সমতল 

ক্ষেত্রে, নৌ-সৈন্য জলে, হৃতী অগভীর জলে, তীরল্গাজ্খগণ বন-' 
প্রদেশে, ঢাল-তরবারিধারী সৈন/গণ মক্টভূমিতে যুদ্ধ করিবে। 
মগ্গসংাফৃতার সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ সথ্গ্ধজেও অনেক 

বুল্যবান নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে 
সকল শ্রেণীর লোক হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, 
তাহাদিগকে উত্তম খা দিতে হইবে, বিশ্রাম উপভোগ করিবার 
সুযোগ দিতে হইবে এবং যুদ্ধকাধ্যে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য 
উপঘুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে । 

কৌচিল্য তার অর্থশান্ত্রে সৈন্যগণের গুণাবলীর মান 

বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “পুরুষ পরম্পরাগত শোঁধ্য 
বীধ, অনুগত ক্গভাব, সন্তোষ, সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিদেশে 
মুখ করিবার ইচ্ছা, অপরাজেয়তা, তিতিক্ষা, সর্বপ্রকার যুদ্ধে 
বিচক্ষণ-কৌশল, বিপধ্যয়ের ভিতরও অবিচল রাজাহুগত্য”--- 

এই সকল গুণের অধিকারী হইবে সৈশ্ুগপ । যাহারা মুদ্ধবিভার 
ক্ুশিক্ষিত, অভি, দক্ষ, ভায়পরায়ণ, নিভাঁক, ভাবপ্রবণতাশুন্ত 
এবং ব্বক্ষের মত অবিচল তাহারাই সেনাধ্যক্ষের পদে অধিঠিত 

থাকিবেন। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা বার, 
বিজান ব! কল! হিসাবে প্রাচীন ভারতের মুদ্ধ-বিএহ কিরূপ 

উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল । কিরূপে মহাবীর সেকেন্গর 

যুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভারতবর্ধ হইতে প্রতীচে্যে লইয়া! গিয়া- 

ছিলেন এবং কিরূপে ইউরোপীয় দেশগুলি স্থানীয় অবস্থানুযায়ী 
পরিবর্তন করিয়া! ও খাপ খাওয়াইয়া অন্ভাবধি ভারতীয় বুদ্ধনীতি 

ও আদর্শ অনুসরণ করিবার চেগ্টা করিতেছে-_ ইহা! ইতিহাস 

পাঠে আমর] জানিতে পারি । 

: কিন্তু প্রাচীন ভারতের মুদ্ধের অনন্যসাধারণত্ব কেবল 

উচ্বার উচ্চ মান ও জাঘর্শে নিত নয়। এই উচ্চ মান ও 

আদর্শের সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া, প্রাচীন ভারতের বুদ্ধ এক 
উন্নততর নৈতিক পবিত্রতা ও ভঞ্ধতার উচ্চ বেদীতে ছুপ্রতিঠিত 

হিল। ভারতীয় যুদ্ধের জন্য এই সকল সভ্য 'রীতি-নীতি 



নির্ধাত্বিত ও উপদিষ্ট হইয়াছিল-_-সমশ্রেধতৃক্ত সৈন্যগণের মধ্যে 
যুদ্ধ চলিবে $ যোগ্যতা, উম, শক্তি' এবং ঝুসুংস! বিবেচন! 
কম্বিতে ছুইবে । যথোচিত বিজ্ঞপ্তি না দিয়া আক্রমণ করিবে 
না। ভয়ে লুক্কাপ্িত জনগণকে আক্রমণ করিবে না। 
বিশ্বস্ত অথব] মুদ্ধে পরাস্থুখ শক্রয় সহিত যুদ্ধ করিবে ন|। 
রথচালক, বাদক, রসছ্দ-বাহুকদিগকে আক্রমণ কম্সিবে না। 
বন্ছুসংহ্িতায় উদ্তা আছে--_গোপন অন্তর, আরেয়ান্ ও বিষ- 
প্রয়োগের দ্বারা! শক্রকে বধ কম্িবে না। ভূমিতে শারিত, 

উপবিষ্ট, করঘোড়ে অবস্থিত, উল, জীর্ঘশীণ, নিত্রিত, অরক্ষিত 

আলুলায়িত ফেশ, আশ্রিত, ঘর্শকমাত, অন্যের সঙ্গীমাতআ, 
বিপর়, অসহায়, ভয়াকুল, সাংঘাতিকরূপে আহত, বুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলায়নপর শত্রুকে বধ করিবে না। গৌতম বর্শন্থুএ 
নির্দেশ করিতেছে -_ নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে বুদ্ধ পরিচালনা করিবে, 

যতদূর সম্ভব দ্বণ1 ও হিংসার ভাব পরিবর্জন করিবে । যে শক্র 
নিরন্তর, অর্থ ও সারখিবিহ্ধীন, করযোড়ে দণ্ডায়মান, আলু- 
লায়িতফেশ, মুদ্ধে অনিচ্ছুক, ভূমিতে বা বৃক্ষোপরি উপবিষ্ 

তাহাকে, বার্াবহকে এবং ত্রাঙ্মণকে বধ করিবে না । মছা- 
ভারতের ভীন্ম ও ভ্রোণপর্ধধ উক্ত আছে-_শক্রপক্ষীয় ভূপাতিত 
এ্রবং আহত সৈন্যগণকেও সমস্ত শুজ্যযা কর] উচিত । প্রাচীন 
হিন্দুগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ফেবল দৈহিক বল অপেক্ষ| 
সভ্য, দয়া ও ধর্থাকথসরণেক দ্বার! যুদ্ধে অধিকতর ক্কতকাধ্যতা 

লাভ কর! যায় । যদিও সকল বর্ণের লোকই যুদ্ধে যোগদান 

কমিতে পান্রিত, তথাপি যুদ্ধ একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই ধর্মগত 
অধিক্চায বলিয়া! বিবেচিত হইত । যুদ্ধ শক্রকে পরাজিত 

করিবার অধম উপায়, তেদনীতি মধ্যম উপায়, এবং শক্রর নিকট 
হইতে সন্ধির প্রস্তাব ও কর গ্রহণ উত্তম উপায় বলিয়া বিবেচিত 
হুইত। মহাভারতের শান্তি পর্বে সাম, দান ব|! তেদশীতি 
দ্বায়া এবং যেখানে এই সকল উপায় ব্যর্থ হয় কেবল সেখানে 

শেষ জবলম্বন-স্বরাপ বুদ্ধ পরিচালন দ্বার! যুদ্ধবিগ্রছের প্রশমন 

করিবার জন্ত রাজগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । মহ্থ- 
সংছ্তায়ও এই একই উপদেশ প্রত হইয়াছে । যখন যুদ্ধ 
অব্ভত্তাবী হৃইয়! উঠিত, তখন প্রাচীন ভারতের রাজভবর্গ মুদ্ধ- 
ক্ষেত্র মনোনীত করিতেন, যোদ্ধগণের শিবির সন্নিবেশ করিতেন 
এবং শুভ দিন দেখিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতেন | ত্ুর্ষ্যোদয় হইতে 
ু্ধ্যাত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিত । হ্র্য্যোদয়ে রাজা, সেনাপতি ও 
সৈজগণ উপাসনা, প্রার্থনা, দান, ধ্যান ও তর্পণাদি সম্পন্ন 
করিতেন এ্রবং তৎপর যুদ্ধে লিপ্ত হুইতেব। ্তু্ধ্যান্তে সেনা- 
পতিগণ বিশ্রামের আদেশ দিতেন । মহান্তারত পাঠে আমরা 

জানিতে পারি, কুরুক্ষেত্র যহাসমরে প্রতিদিনের যুদ্ধশেষে পাঙ্ডব 

ও কৌরবগণ স্ব-স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া! পরস্পর আলাপ- 
আলোচনায় নিযুক্ত হইতেন, সুগন্ধি জলে সান করিতেন, শ্বক্স- 

কাল গান ও অভ্তাভ নির্জোষ আমোদ-প্রমোদ করিতেন এবং 

তৎপর নিক্রা যাইতেন । ছই পক্ষেয় উদ্ভব মশালের আলোকে 

২৫৩ 
শিস ডি রনি এলসি 

উন্তাসিত'শিবিরের মধ্যে সৈক্ক, অশ্ব এবং হত্ভীকফল নির্ভয়ে, 
শিথিষষ্ে ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিত। বিশ্বাসঘাতকতা" 
ছুষ্ঠ আক্রমণের কথ! কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। এই সময়ে 

তাহার! শক্রতা প্রায় ভুলিয়া যাইত । এক দিনকার দৃষ্ঠ বড়ই 
উদ্বীপনাময় | যেদিন জয়দ্রথ বুদ্ধে নিহত হইলেন, সেদিন 

সংগ্রাম খুব কঠোর ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং অর্জুন তাহার 
সৈল্তগণকে অপরাছ্থে অত্যধিক ক্লান্ত, অবসয় ও ধল্যবলুতিত 
দেখিয়া নিপ্রা যাইতে অন্্মতি দিলেন । হুর্ধোধনও তক্রপ 

আদেশ করিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে দিনের বেলায় উভয় পক্ষকে 

এরূপে পাশাপাশি নিশ্চিন্তমনে নিপ্রার শাভিময় ক্রোড়ে শারিত 

দেখা একটা অভূতপূর্ব দৃশ্থ। রাত্রির তৃতীয় প্রহ্থর পথ্যস্ত 
তাহার! নির্ধিবদ্বে নিপ্রাতিভূত ছিল। তারপর সৈনগণ নিদ্রা 
হইতে উশিত হইয়া] প্রাতঃকাল পব্যন্ত যুখ্ধ করিল । রাত্রিতে 

ত্রাহ্মধগণ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন এবং রাজা ও ০সণা- 

পতিগণ ব্যতীত কেহই পরদিন প্রাতঃকালের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাথ! 

ঘামাইলেন না। যোদ্ধগণ আবার জয়লাভের নিমিও দেবতা- 

গণের নিকট প্রার্থন! কর্সিলেন। শুদ্ধ, সৌম্য ও শান্ত অক্ছুন 
শ্রছর্গার নিকট প্রার্থনা! করিলেন । 

প্রাচীন ভারতের মুদ্ধববিগ্রছে আর একটি বৈশিষ্ট আমাদের 

মনোযোগ জাকধণ করে। যুখ্ধ করিবার সময়েও তরুণের! 

বয়োছ্যেষ্ঠ ও গুরুগণের প্রতি যথোচিত শ্রন্ধ! প্রদর্শন করিত । 
ছুর্ধ্যোধনের নিকট হইতে বিরাটের গোধন-উদ্ধারের জঙ্ত মতন্ত- 
দেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধে অর্ঞুন বৃহন্বলার ছব্রবেশে 

উত্তরকে সারথি করিয়! যুদ্ধ জারস্ড করিবার পুর্বে এপ 
কৌশলের সহিত তাহার তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে 
প্রথমতঃ ছুইটি তীর প্রোণের পাদস্পর্শ করিল এবং অপর ছুটি 
তার কর্ণ প্রায় স্পশ করিয়া সবেগে ছটয়া গেল। তীর ছুটি 
যেন ফ্রোণের কর্ণে চুপি চুপি অর্জুনের শরদ্ধার্ধ্য নিবেদন করিল। 
ভীম্ম, অশ্বথামা ও পের প্রতিও তিনি এরূপ করিয়াছিলেন । 

কুরুক্ষেত্রে যুয়ুধান সৈভগণ পরম্পরের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করি- 

বার জন দণ্ডায়মান হইলে মুইঠির তাহার রথ হইতে অবতরণ 

করিয়া, সংযতবাক্ হইয়া করযোড়ে শত্রুর মধ্যভাগে অবস্থিত 

ভীম্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাহার পদযুগল জড়াইয়া 
ধরিয়া তাহার আশীর্বাদ ও যুদ্ধের অন্থমতি তিক্ষা করিলেন । 

প্রোণশ, কপ ও শল্যের নিকটও তিনি পর পর এরপ 

আদীর্বাদ ও অনুমতি চাহ্য়াছিলেন । 

বল! বাহুলা, বর্তমান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল 
আফাশ-কুনুষ বলিয়াই মনে হয় । বর্তমান যুদ্ধ হইতে ঈশ্বর, 
বর, নীতি, মানবতা! সম্পূর্ণ রূপে নির্বাসিত হইয়াছে । আঘু- 
নিক যুদ্ধে সয়নায়কগণই ঈশ্বরের আসন দখল করিয়াছেন । 
ঠাছাদের নির্দেশ ও জাদেশই এখন যুদ্ধ পরিচালনার একমাত্র 

নিয়ামক-_উহা! যতই ধর্, নীতি ও মানবতার বিষ্বোধী হউক । 
গোপন অঙ্র, বিষাক্ত বাম্প, আণবিক বোম, রাসারনিক বুদ্ধ, 



অগ্রহায়ণ 
মি উন রা পাল শপ পট শি আই পি অজ অজ ভাপ ও পি এ এছ ও এরি চপ আত জপ শা 

যথাতথ! নির্বিচারে বোমাবর্ধণের দ্বারা লোকালয় ধ্যংস-_ 
এগুলিই আধুনিক মুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার | ছ্র্বার দ্বণা, ছিংসা, 

লোভ ও জিঘাংসা চরিতার্থ করিবার তাগুব লীঙগাসুমি জাধুনিক 
মুদ্ধক্ষেত্্র। 

প্রাচীন ভারতে মুদ্ধরত লোকদিগকে শান্তিপ্রিয় সাধারণ 
অধিবাসিগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কর! হইত | কিন্ত বর্তমান 
যুদ্ধে যুতুধান ও অ-মুযুধানের মধ্যে কোন পার্থক্য কর! হয় না। 

সকলকেই যুদ্ধে কোন-না-কোন অংশ গ্রহণ করিতে হ্য়, 

কাহারও অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। চক্ষে পলকে ইহ! 

পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে এবং আতন্তর্জাতিক রূপ পরিএছু করে। 

প্রাচীশণকালে শঞ সাধারণতঃ জুঠতরাজে লিপ্ত হইত ন! অথব! 

কোন জাতির খাদা-সন্তার বিনষ্ট করিত না । লোকালয় হইতে 
বছদুরে যু্ধক্ষেত্র শির্বাচিত গইত। আধুনিক যুদ্ধে জনাকীর্ণ 

নগর, শন্ততাগার, শিল্পালয়, কলকারখানাই আক্রমণের প্রথম 
ও প্রধান লক্ষ্যবস্ত। কোন দেশ বা জাতির কৃষি বাণিজ্য ও 

শিল্পসম্পদ ন& করিয়া দেওয়াই শত্রুর প্রধান লক্ষ্য থাকে । 

আব্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিন্নস্তন 
প্রাণবন্ত । এই আধ্যাত্মিকতাই সত্য প্রেম ন্যার় পৌদ্রাজ 

শীতকালের শাকলজী উৎপাদন 
কি এসপি শি ও জা উট পা চি লি পি পর 
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হিরা তাই ভারতী জীবনের প্রতি সয়ে, প্রমন 
কি ঝুদ্ধবিগ্রহেও ভারতীয়গণের আচরণ নিয়ছ্িত করিত । ইছাই 
মানর্বীর় সভ্যতার বিবর্নে হিন্দু-চিত্তাধাক়া বিশি&্& অবঙ্গান। 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহ্র ভিতর ভোগের উঞ্ততা দেখিয়া দ্বার্মী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,_“পাশ্চান্য জাতিগুলি যেন সঙ্জীধ 
আগ্রের়গিরিয় মুখে অবস্থান করিতেছে । আমি হিব্য চক্ষে 

দেখিতেছি পাশ্চাত্য জাতিগুলি যি তাকাদের উতর ভোগেক্ব 

আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ না করে আগামী 
পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ।” অদ্দূ্টি 
সম্পন্ন খধির ভবিষাদ্ধানী সফল হ্ইয়াছে। গত মহাসমন্ে 

ইউরোপীয় জাতিগুলি পরস্পর মুদ্ধ করিয়! ধ্বংসের শেষসীমায় 
উপনীত হইয়াছে । যত দিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সমরনায়ক ও 

রাষ্্রনেতৃগণ ভারতীয় আধ্যাত্সিক চিন্তাধার! গ্রহণ না করিবেন, 
তত দিন তাহাদের দ্বার] পরিচালিত মুদ্ধ-বিগ্রহ মানবের অনিষ্ঠ 

সাধনই করিবে, এবং তাহাদের শান্তিস্থাপনের সমস্ত প্রচেষ্ঠটাই 
নিক্ষল হইবে । ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাই জগতকে বুদ্ধ-বিশ্রছ 

হইতে রক্ষা! করিবে । নাভঃ পদ্থ! বিভতেষ্যনায়-_ইহা! ব্যতীত 
অন্ত উপায় নাই। 

শীতকালের শাকসক্জী উৎপাদন 
শ্রিহরগোপাল বিশ্বাস 

বর্মান ছুষ্মল্যতা এবং ছশ্্াপ্যতার ধিনে “বেশী খাদ্যশস্ত 
জন্মাও”__*বেশ করে শ।কসজীী ফলাও" বলে সকলেই ফতোরা 

দিচ্ছেন, কি্ত হাতে-কপমে করার উপদেশ খুব কমই শুনতে 
পাই। ন্ুুতরাং এ সম্ঞ্ধে ব্যঞ্চিগিত অভিজ্ঞতা] কিছু জানালে 

অনেকের উপকার হতে পারে ভরসার আমি কয়েকটি কথা 

বলতে চাই। জমির সার, জল ও ভাল বীজ ছাড়! উপযুক্ত 

সময় একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় । তাল বীজের চারা, উদ্ভম 

সার ও উপযুক্ত পরিমাণ জলের ব্যবস্থা হলেও উপযুক্ত সময়ে 

নির্দিঞ্ বীজ বোনা বা চারা লাগানো না হলে ষোল আনার 

জায়গায় ই আনা ফলন হওয়া! যে জসস্ভব সে বিষয়ের নুষ্প& 

ধাসণ। খুব বেদ লোকের আছে বলে মনে হয় না। বন্ততঃ 

শহ্রতলী বা অন্ত জায়গায় চাষ সন্বপ্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা- 

বর্দিত শিক্ষিত ব৷ অর্ধশিক্ষিত যারা বেশী শাকসজী কলানোর 

উপদেশ গুনে নিজেদের বসতবাচী-ংলগ্র অল্প জারগাটুকুর 

সদ্ব্যবহারের জন্ত যন্ববান হয়ে উঠেছেন তাদের পক্ষে 

কয়েকটি কথ! জেনে রাখ! বিশেষ দরকার বলে মনে কনি। 

ঈীতকালের শাকসজীর মধ্যে ফুলকপি, মুলো, পালংশাক, 

উম্যাটো, পেয়াজ এবং ওলকপির চাষ খুব লো! এবং বাড়ীর 

প্রাঙ্গণে সময়মত চাষ করলে এগুলি প্রায়ই বিফল হয় না। 

ফুলকপির চাষে সময় একটি বড় বিবেচ্য খিষয়। একই 
জমিতে পনের-কুড়ি দিনের বিলম্বে বসানো চার! কিছুতেই 
আগে লাগানো চারার সঙ্ষে পেরে ওঠে না। ভাত 
মাসের দ্বিতীয় তৃতীয় সপ্তাছে বসানো জল্দি ফুলকপির চার! 
কাণ্িক মাসের শেষের দিক থেফেই কুল দিতে আরম কম্ে। 
খানিকটা! গোবরের সার দিয়েও মাঝে মাঝে গাছগুলোন গোড়া 
আলগা করে দিয়ে নূতন মাটি একটু শুকিয়ে উঠলেই নিড়াদি 
দিয়ে মাটি আলগ! করে দিতে হয়। স্বটির পয়ে পাতাগুলির 
দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা উচিত । কারণ, এক প্রকায় সবুদ্ধ 
রঙের লম্বা লম্বা পোক! পাতাগুলি খেতে থাকে । সাধারণতঃ 

সকালবেলায় তারা পাতার নীচে আত্মগোপন করে থাকে। 
কোন সুন্দর সতেজ পাতায় ছিদ্র দেখলে বা কাল কাল বড়ি 
বড়ি মল দেখলেই পাতাগুলো! উলটে দেখা দরকার | সাধা- 
রণতঃ বসতবাচী-সংলগ্ন স্থানের ফুলকপির চারায়, বিশেষতঃ 
কার্তিকের শিশির পড়ার আগে, এই পোকাগুলিত দৌরাম্থ্য 
বেশী হুয__সবচেয়ে বেশী আক্রমণ করে সাধারণতঃ বেগী টির 
পরেই । এই সময় শ'য়াপোকাও ফুলকপির চার] খেয়ে নষ্ 
করে দেয়। সুতরাং ভাল জবি, প্রচুর সার থাক! সন্েও উপযুক্ত 
তদারকের অভাবে ফুলকপিয় চাষে ব্যর্থমনোরথ হতে হয়। 



১৭২ 
িবিইিউরিিজতে 

অনেকে বলতে পারেন ভাত্রমাসে প্রাণ; বৃ হয়, দুতয়াং 
অল.দি ফুলকপি লাগানোর জমিতে চাষের ব্যবস্থা হবে ফি 
করে? বেশী জমি হলে চাষের প্রশ্ন আমে সঙ্দেছ নাই। 
কিন্ত আমি বসতবাঠী-সংলগ্ন উ'চু এবং বড়জোর কয়েক ফাঠা 
মাত জমির উদ্দেশ্য করেই প্রধানত: বলছি। সাধারণতঃ এ- 

ষব জমিতে বর্ধাকালে নটে ডাটা, চেড়স বা বধাতি হূলো 
থাকে । নুতরাং ভাত্রের প্রথমে সেগুলে! প্রায় শেষ হয়ে 
আসে বা সামান্ড যা! অবশিঞ্ধ থাকে তা তুলে ফেলে দিয়ে 
কিছু খাম থাকলে পরিষ্কার করে বৌন্রবছল দিন দেখে 
কোদাল দিয়ে কুপিয়ে দিলেই চলে। এ সময় সার ন! দিলেও 

ক্ষতি মাই। কোদাল দিয়ে বেশী মাটি কোপাবারও দরকার 
নাই। তারপর শুকনো! খটখটে দিন দেখে পূর্বব থেকে নিজে 
ফুলকপির চারা না করলে বান্ধার থেকে চার! এনে বিকেলে 
এঁ জমিতে দেড় ভাত তফাতে তফাতে বসাতে হয় । পরদিন 

য্গি বেশী রৌদ্র হ্য় তবে সকালে রৌন্র উঠার আগেই চারা- 
গুলে! কলার খোল! কেটে বা কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে 

দিতে হয়। অবশ্য বিকালে রোদ পড়ে গেলেই ঢাকনাগুলে। 
আবার খুলে দিতে হয়। পরপর তিন-চার দিন পর্য্যন্ত এ 
ভাবে চারাগুলে! ঢেকে দেওয়! দরকার । তারপর চারাগুলো 

ফ্রাড়িয়ে গেলে নীচের হছু-একটি পাতা ঝরে যায় ও শৃতন পাতা 
গঞ্জাতে থাকে । দিনসাতেক পরে চারাগুলোর গ্রোড়! খুব 
সাবধানে নিষ়্ানি বা! খুরপি দিয়ে আলগা করে দিতে হ্য়। 

মাঝে মাঝে ঘাস বা অন্ত আগাছা জন্মালে সেগুলে। তুলে ফেলে 

দেওয়া ভাল । শেষে বেশী বির পরগাছের গোড়ার মাটি শক্ত 

হয়ে গেলে রৌদ্র উঠার পর মাটি একটু শুকিয়ে গেলে আবার 
নিড়ানি দিয়ে সাবধানে আলগ! করে দিতে হয় । এইভাবে 
চাক়াগুলে! বেড়ে প্রায় আধ হাত উচু হলেই প্রত্যেক চারার 
গোড়া থেকে ছই ইঞফি দুরে চারিপাশ খু'ড়ে, তিন-চার ইঞি 

গভীয় ও ছুই-তিন ইঞ্ি প্রশস্ত গপ্ভ খুঁড়ে তার মধ্যে পচা 
গোবরের সার দিয়ে সেগুলো জবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিলে 
পয়ে বৃষ্টি পেয়ে বা বৃষ্টি না হলে মাটি শুকিয়ে গেলে জল দিলে 
অল্প কয়েক দিনের মধ্যে চারাগ্ুলে! সতেজ সবুক্ধ পাতা মেলে 

উঠতে থাকে । আগেই বলেছি শু'য়ো পোকা বা কড়িং প্রভৃতির 
উপত্রব হচ্ছে কিনাদেখার জন্ত রোজই সকালে একবার 

ধাগানে গিয়ে গাছগুলে! তদারক করা দরকার । থাকা 

পাতাগুলোকফে গাছের তলার জমতে ন৷ দিয়ে পৃথক একটি 
গর্ভের মধ্যে ফেলে দিলে পাতা-সার হুয়-_তারপর গাছের 

গোড়ায় পাত! পড়লে পোকার উপভ্রবও বেশী হতে পায়ে। 

মাস দেড়েক পরে গাছগুলোর চারপাশে এবার আরও একটু 
চুদ্বে এবং অপেক্ষাক্ত গভীর গর্ভ করে গোবয়ের সারে ভর্তি 
রে বুয়ো মাটি চাপা দিলে এবং নিয়মিত জল ছিলে কুল- 

কপির ফলন থুব ভাল হুয়। বাদের জারগ! কম ভারা এ 
পদ্ধতিতে চাষ করলে এক এক ফুট ব্যবধানে চান! বসিয়েও 

প্রধাজী 
সি শস্িইিসও «৩৯০ নি রি উস উস এ এরি কউ ৮ রিও লিউ 

১৩৫৩ 
8৫০০০ হও | জি নিন 

ভাল ফসল পেতে পারেন । আমার প্রন্তবেলী এক ভদ্রলোক 
পর্যযাপ্ত গোবরের সার প্রয়োগে ধুব ঘন ঘন চায়] বসিয়ে পাচ- 
ছয় হাত প্রশত্ত ও দশ-যার হাত লম্বা এক ফালি জায়গা 

থেকে অপধ্যাপ্ত ফুলকপি উৎপন্ন করতেন | অবন্ত গাছ 
বেশী ঘন হলে ফুল খুব বড় হয় না তবে অঙ্ল লোকের পন্ি- 
বারে এ প্রকার ফুল প্রত্যেক দিনই ভু-একটি পাওয়াতে বেশ 
পুষিয়ে যায় । ভাড্রের প্রথম দ্রিকে চারা লাগালেও শতকরা 

কুড়ি-পচিশটার বেঙ্গী বাঁচানো! বড় শক্ত, খিশেষতঃ যদি চার! 
বসানোর পরেই উপমুর্যপরি কয়েক দিন প্রচুর জল হয়। 
অবশ্য এ সময়ে চারা বসালে ফুল আগে পাওয়া যায় এবং 

গাছগুলে! বড় হওয়ায় ফুলও তদন্থপাতে ঝড় বড় হয়। তার 

পর এ ফুলকপি উঠে গেলে লেট ফুলকপি বা ওলকপি এ 
জায়গায় বসানো যেতে পারে । অপেক্ষাঞত একটু বেশী জায়গা 

থাকলে একবারে দব জায়গায় চার! না বসিয়ে তিন-চার বারে 

৫০১০০ করে চারা কিনে পনের-কুড়ি পিন পর পর বসানো 

ভাল। নভৃব! একসঙ্চে লাগালে অধিকাংশ গাছে একসঙ্গে ফুল 
ফুটে যায়-.কিন্তু একপ সময়ের ব্যবধানে লাগ।লে অগ্রহায়ণ 
থেকে ফাস্ভন পর্য্যন্ত বাগানে কপি পাওয়া ধেতে পারে । যে 

ফুলকপিতে মাঘ মাসে ফুল ধরে দে সব চারাও আশ্বিনের শেষ 
থেকে কার্তিকের মধ্যেই বসিয়ে দিতে হয় । যদিও প্রক্কত পক্ষে 
শিশির পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলকপির চারাগুলে! সতেজ হয়ে 

বাড়তে থাকে তবুও দেখ] গেছে কাণ্জিকের রৌদ্র পেয়ে চারা- 
গুলে! হুদ হয়ে না উঠলে শিশিরে সমাক্ বেড়ে উঠতে পারে 

না। একই বীন্ত থেকে উৎপন্ন চারা আশ্বিনের মাঝামাঝি 
ও জগ্রহ্থার়ণের শেষভাগে বসিয়ে ফুলের অসম্ভব পাথকা দেখা 
গেছে। শেষোক্ত সময়ে বসালে চারাগুলো সরু সরু হয়ে উঠে 

পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই স্কুপারির আকারের ছোট ছোট 
ফুল ধরে। 

ফুলকপির চারা সংগ্রহের কথা 

. কলকাতার নামকরা নার্শারির লেবেল-জাটা! বীষ্ থেকে 
উৎপন্ন চারা এবং কলকাতার হাটের চারার মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য দেখি নি। তবে হাটের চার] থেকে যুন্বপূর্ব কয়েক- 
বৎসর যেরূপ বিরাট আকারের ফুলকপি পেয়েছি- যুদ্ধের 

কয়েক বংসর অনুয্ূপ ভাবে চাষ করেও এঁ চারা থেকে আর 

আগের মত বড় কুল পাই নি। সম্ভবতঃ বাইরেনস আমদানী 
বীজের অভাবে এরূপ ঘটেছে । ইতিমধ্যে নার্শারির় বীজের 
চার] করেও ভাল ফুল দেখা যায় নি। যাদের জায়গা অয 
তাদের পক্ষে ছাটের চারা কিনে লাগালেই ভাল মনে ছয়। 
একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, জাদ্র মাসে চার! বসাতে 

হলে আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করে চায়]! সংগ্রহ কয়! আবন্তক। 

কয়েক দিন বেশী বৃষ্টির পর যখন বোঝা যাবে যে আগাষী পাচ- 
হয় ছিন আর স্বৃটির আশা! নাই সেই দুযোগে চা! বসানো 
প্রয়োজন ৷ কারণ চার! বসানোয় পরই বেশী স্বটি হলে চান্না- 



অগ্রহায়ণ 

গুলে পচে যায়| যদি আবহাওয়! নির্জার়ণে ভূল হয়ে খায়-- 
চারা কিনে আনার পরই বৃষ্টিবাদল নুরু হয় তাহলে চারাগুলো 
যথাস্থানে না বপিয়ে খানিকটি| বেশী উ'চ জায়গা দেখে তিন- 
চার ইঞ্ দুরে দুরে সব চার! বসিয়ে রাখতে হবে। বৃষ্টি 

ছেড়ে যাওয়ার পর ক্ষেতের কর্দমাঞ্ ভাব ফেটে মাটি অনেকটা 

ঝুরনুরে হপে সেই ঈচু জায়গাতে সামায়ক ভবে বসানো 

চারাগুলে মাটিসমেত তুলে এনে ক্ষেতে দথ!গ্বানে সারি করে 
বগিয়ে দিতে হবে | যদি ক্ষেত বেণী সা।কলেতে থাকে তবে 

চারাশুলো ধ'রে গিয়ে কয়েকটি নঙুন পাত! বার হবার পর 
অর্থাৎ সাময়িক ভাবে বসানোর বিশ-পশ দিন পরেও এ 

ভাবে তুলে এনে ক্ষেতে উপযুক্ত গন্ করে ভিভরে চারার চর 
পাশে গোবপণেপ সার দিয়ে সারমাটি চ।পা দিলে চারা 

তাড়াতাড়ি পতেন্ছে বেড়ে উঠবার সুযোগ পায় । ফল পময় 

চলে যাচ্ছে অথ” কমর সাতসেঁতি কর্ঘমক্ত ভ।ব কাটছে না 

দেখলে এরপ ভাবে চারা তৈরি করে নিশে সময়ের অস্পিনা 

বেশী ক্ষতি বকে পারে শা। গোবধের সন বেশী পাওয়া না 

গেলে আমোিয়!ম ফখকেট খা তদভাবে আমোনিয়াম সালফেট 

ধুলে!মাটিপ সগ্রে পালা কবে মিশিয়ে এভাবে দেওয়! যেতে 

পারে । অধন্য সকল রকম সারই মাকে গাছের পায়ে পা লাগে 

সেধিকে দৃষ্টি দেওয়। দরকার, ক|পণ গে!বরসাপ খৈল বা] ক্বত্রিম 

সার গাছের ক।গের গায়ে ঠেলে তার কাঞে গাছ মরে যায়। 

, নুতন খার। চাষ করেন জল সন্বন্ধেও তাদের শিক্ষণীয় জাছে। 
জপ দরকার বপেই বেঞ জশ ঢেলে কা করে ফেশ! সঙ্গত 

শয়। চার। খড় হওয়ার সঙ্ভে সঙ্গে গোড়ায় মাটি দিয়ে 

ঢেকে দিলে গাছে জোর ব!ধে। বপহবাচী-সংলগ্ন উচু জমিতে 

প্রায় রোজই একর, সাধ!পপতঃ বিকেপে গল দেওয়। ভাল । 
অবন্থ অপধ্যাপ্ত লে সার পরখীভূত হয়ে বেশী মাটির নীচে চলে 

গেলে গাছঞ্চুলা পারের উপকারিত! থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। 

যেকোনও ফসলেই, বিশেষতঃ ফুলকপি ক্ষেতে খৌদ্রের খুব 
ঘরকার । ক্ষেতের দক্ষিণ ও পুলবধঠকে বড় গাছ খা বড় ঘর 

থাকলে তার ছায়া যতদুর পড়ে তত্র ভাল ফুপের আশা 

বম- মুতরাৎ সেক্দপ জায়গায় টমাাটোর চারা বসিয়ে দেওয়া 

যেতে পারে । এ গাছখখলে। কম রৌদ্রেও মোটামুটি ফল দিতে 
পারে। কার্চিকের মধ্যে চার! না পু'তলে টম্যা্টে! গাছ 
ভাল হয় না---ফলও ভাল দেয় শ!। যাদের জায়গার অভাব 

তার! উবেও টম্যার্টোর চাপা বসিয়ে ফল পেতে পারেন । গত 

বৎসর আমার খাসায় ২ কুট লন্বা ও ১ ফুট ব্যা”যুক্জ একটি 
টিনে (ড্রামে) বসানো একটি টম]াটে। গাছ থেকে অনেক ফল 

পেয়েছি। টম্যার্টে। লতাগুলি ঠেকণ! দিয়ে খাড়া করে ধাঁখা 

দরকার । ছায়াতে উৎপন্ন লত।নে| গাছের টম্যাটে। অপেক্ষা! 

খা! গাছের ও রোব্রবছুল জাম্মগার টম্য।টোতে ভিটামিন 

“সি? বেঙী থাকে | ভিষ্টামিন "লি? এবং “এর আধার হিসাবে 

উদ্যাটো খড় উপকারী কল। অবন্ত বিবিধ লবণ পদার্থ ও 

৮ 

লীতকালের শাকসজী উদ্পাধন ১৭ 
শর্করাও টম্যা্টোতে বেশ পাওয়া! যায়। ভিটামিন “সি? ধা 
ভাল রাখে, রক্ত পরিষ্কার করে ও কাজের ক্ষতি বৃদ্ধি বনে, 
ভিটামিন «এ চোখের পক্ষে উপকারী, সুতরাং গীতফালে 

সকলেরই, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের রোজই টম্যাটো খেতে 
দেওয়া ভাল। পালং শাকেও ভিটামিন “সি” এবং ক্যারোটিন 

থাকে - এই ক্যারোটিন থেকেই মানুষের শরীরের মধ্যে 
ভিটামিন “এ' জন্মে | 'ততভিন্ন পালং শাকে লবণ পদার্থ অনেকটা 
পাওয়া যায় এবং এর মধো স্তাপে।নিন (481701011) ) নামে যে 

পদাথটি থাকে তাতে কোষ্ঠকাঠিজ নিবারণ করে। সুতরাং 
প্রক্তাহ কিছু কিছু শাক খাওয়া সকলের পক্ষেই দরকার । 

বিশেষতঃ মাছের তল সহঘোগে ঘণ্ট করলে পালং শাকে খুবই 
উপকার হয়। কারণ কযাপোটিন ছেলে ড্রবীহৃত হয়েই শরীরে 
প্রবেশ করে । যাদের জায়গা নিতান্তই অল্প তারা ফুলকপির 
সাধির মাঝে মাঝে যে ফাকা জারগ! থাকে তাতে পাপের 

বীজ খুনে দিতে পারেন। কপিতে ফুল ধরার আগেই 
শাক খাওয়ার উপযুজ্ঞ হয়ে যায়। পালং উঠে গেলে জায়গাটি 

ভাল করে খু'ড়ে মাটি ধারে ফুলকপির গাছের গোড়ার দেওয়া 

যেতে পারে । প1লং বীজখচলি শক্ত জাবরণের মধ্যে থাকায় 

বীজ বুনার আগে এক দিন ভিজিয়ে রেখে দিলে তাড়াতাড়ি 
অঙ্কুর বার হয়। বাগানে চড়,ই পাখীর উপদ্রব থাকলে কয়েক 
পিশ নারিকেণের পাত] বা অন্ত কিছু দিয়ে পালডের চান্বাগুলি 
ঢেকে রাখ! দরকার-_নতুব] পাখীতে খেয়ে ফেলে। পালংও 
আশ্বিনের ম|ঝামাঝি থেকে আরঙু করে কাণ্ডিকের মাঝামাঝি 
বুনলে ভাল শাক হয়। মাটি থুব সারালো হলে অগ্রহ্থায়ণ 

মাসে খুনেও শাক ভালই পাওয়া! যেতে পারে--অন্তথা গাছ. 
লোতে তাড়াতাড়ি ফুল ধরে যায়। এর পরে আসে মূলোর 

চাষের কথা! । মূলোর বীজও পালঙের মত আর্বিনেয় মাঝা- 
মাঝি থেকে কাণ্িকের মধ্যে বুনলে ফসল ভাল হয়| মূলোর 
চাষে মাটি খুব ধুলো ধুলো হওয়া ভাল । চার-পাচ পাতা 

হলেই ছুর্বল চারাগুলি তুলে শাক খাওয়া! উচিত। কাকা 
জায়গ! ধুড়ে দিলে জপর বুলোগুলি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় । 
যুলোর ক্ষেতে কপিক্ষেতের মত বেশী জল দেওয়ার দরকার হয় 
না। 

বীট ও গাজরের চারাও তৈরি মাটিতে কার্তিক মাপের 
মধ্যেই বসানে! ভাল । বেশ দেরি হলে শীতের মধ্যে গাছের 
বৃদ্ধ ভাল হয় না, কান্ধেই কলনও সম্তোষজনক হয় না। শাক- 

সক্ধী যখন শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তখন যাদের 
জায়গা প্রার নাই তারা উঠানে বা ছাদে মাটি ফেলে-__তিন- 
চার ইঞ্চি গভীর মাটি হলেই চলে-__পেয়াজ লাগিয়ে দিতে 

পারেন । পেয়াজপাত। শী পীর পাওয়া যায় । অন্ত শাকের 
সঙ্গে মিলিয়ে ভেজে থেলে বেশ মুখরোচকও বটে। তারপর 

পেয়া্ব-কলিও খুব উপাদেয় । কলকাতার পাশে যাদের বাসী 
বা! বাস! ভার! বাজ-পেয়া্জ কিমতে গেলে দেখবেন সের পিচ 
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দশ বার আনা দাম চাইবে কিন্ত যদি আম্িনের মাঝামাঝি ক! 
কাণ্তিকে বাজ্ধারের পচ৷ পেয়াজের দোকানে যান তবে চার- 
পাচ আন] বা ছ-তিন আন! সেরেই পাবেন । যদি শক্ত ও 

মাঝারি সাইজের এই পচ! পেয়াজ এনে বদানো হর তবে 
শতকর! দশটি পেয়াজ পচে গেলেও এতে পুষিয়ে -ঘার | মাটি 

সরস থাকলে পেয়াজ-ক্ষেতে, বিশেষতঃ চার] খার হবার সময় 
কদাচ জল দিবেন না । গত বৎসর তিন হত চওড়া পাঁচ হাত 

লম্বা একটি জায়গায় বাজারের হই সের পচ! পেয়াজ চার আন! 
সের দরে বসিয়ে আমি বহ দিন পেয়াজপাতা1 এবং অনেক 

পেয়াজকলি পেয়েছি-_-শেষে পেয়াজও পীচ-ছয় সের হয়েছিল । 
অবহ্থ এ জায়গায় পূর্ব বৎসর গোধরের সার দেওয়া ছিল 
এবং গাছগুলো বড় হয়ে উঠলে যখনই ক্ষেত শুকিয়ে গেছে 

কিছু কিছু জল দেওয়া হ'ত। বেশীজায়গা না থাকলে বীজ 

থেকে চার! করে পেয়াজের চাষের আয়োজন না করাই 
উচিত। 

গ্রবাী ১৩৫৩ 
রিড 

গলকপিন় চাষ সবচেয়ে সোষা। জমিতে সামা সার 

থাকলেই বেশ ওলকপি জন্মে। আম্মিনেয় শেষ সপ্তাহ থেকে 
কাণ্িক মাসের মধ্যে ওলকপির চার! বসান ভাল। কারণ 
পীতের মধ) যে ওলকপি পাওয়া যায় তার স্বাদ ভাল হ্য়। 

ফুলকপি উঠে গেলে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসেও ওলকপির 
চার! বসিয়ে ওলকপি পাওয়! যায় । এমন কি বৈশাখ পর্য্যস্তও 

আমার বাগানের ওলকপি খেয়েছি । গরম পড়ে গেলে 
ওলকপির স্বাদ ভাল হৃয় না তবে পেয়াক্ম সহযোগে 

কুচি করে কাটা ওলকপি তেজে খেতে বেশভাল 
লাগে। 

ফুলকপি উঠে গেলে সেই ক্ষেতে ওলকপি ভিন্ন বৈশাখী 

বেগুনের চারাঁও বসানো ঘেতে পারে । লেট ফুলকপি উঠে 

গেলে সেই জ্বায়পায় টেড়দ বসালে ফাস্তনের শেখ বা! চৈত্র মাস 

থেকেই ঢেঁড়স পাওয়। যায়। 

ঘাতক ও পালক 

শ্রীমহাদেব রায় 

তীক্ষ-তরবারি-করে নর-রুধিরের 
পিপাসা উল্ল!সে, ধন্ডে করিয়! প্রকাশ, 
ঘ্লে-দলে মন্ততায় আশায় কিসের 
ছঁটিল খাতক-কুল দানবের দাস ? 

ছুর্ধ-পোষ্য-_জননীর মেহের আধার 

ক্ষীরাধারে পণ্র-মুখ উঠে চমকিয়া, 
অির-ধার! বছিবে কি, বছে রক্-ধার--_. 

খড্গাধাতে তৃপ্ত তব পিশাচের হিয়া । 

মর্মদাহ্থী উরঃ-ক্ষত যাতন| ভুলিয়া, 
কাতরে কারদিল মাত।- লহ প্রাণ মোর 

লহ বিও, এ কুস্ুমে নিও না ছি ডিয়া, 

করিলে ন। কণপাত নির্মষ কঠোর । 

অগ্নি-কুণ্ডে দিয়] শেছ্-পুগুলিরে বলি, 

আহত মাতার বক্ষে পুনঃ খড় ছানি, 
গ্ুছে-গৃহে বিচরিলে শত প্রাণ দলি /-_ 
এ হি নির্দেশ কোথ! কে দিল ন৷ জানি | 

অভিনব হত্যালীল! মহানগরীর 
হংপিও ছি'ডি” করে শ্বাস-যগ্র-রোধ, 

বিলুনে, অগ্নিধাঞ্থে খরগৃহ-বাসীর 

অকাতরে সর্বনাশ সাবিলে নির্বোধ ! 
রাঞ্জ-রক্ষী সরিকটে দাড়াইয়! হাসে । 

এ লীলার অন্তরালে রক্ষক তক্ষক, 
মিথ)! রক্ষণের ছল | তক্ষণের জাঁশে 
পুগ-বাসে গর্তকোষে নুকায়ে তক্ষক । 

ইন্ধন যোগালো যার! হিংসার বঞ্চিত 

রচিতে নিষ্ঠুর হণ্ডে এ মহ্থাশ্মশান, 
উন্মাদের রা অপকোশলে রচিতে, 

লোভ-হত বিজ্ঞত!র ভানে হৃত-জ্ঞান, 

আজও কি প্রত্যক্ষ নাহি করে- মেলি আখি, 
চালক-পালক পোষ্য শাসিত-কুলের ? 

. সাধিতে আপন ধ্বংস আর কত বাকি 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম রচি' অফ্-নকূলের ? 

করিবে কে পরিমাণ এ পরবনাশের ? 

অগ্রি-গর্ভে অমূল্য সম্পদ্ রাশি-রাশি 
হইয়াছে ভন্ম-শেষ--মহা তরঙ্গের 
গর্ভে লুপ্ত কত প্রাণ, কত যায় ভাসি ! 

রাজপথ শব-শখ্যা-_ যেন প্রেতপুরী 

নামিল অবনীতলে ধরি রুক্ষ বেশ; 
লুঠনের সঞ্য় করিয়া ভুরিভূরি 

হইবে রচনা কোথা ছুবর্ণের দেশ ? 

কাদিছে সোদর কত আশ্রম-আশার, 

“খোদ।'-“ভগবান' ডাক শোন পাশাপাশি, 
মাতৃজাতি পীড়নের তীব্র বেদনায় 

গোপনে খ্বপিছে বিসর্জিয়! অশ্রুরাশি। 
সমাপ্তি কোথ! এ দ্বণ্য মাপাতকের ? 

ছে ঘাতক 1 এ নাটের গুরুদের আরো 
ফি লীল! দেখিবে বিশ্ব ? বিশ্ব-পালকের 

 ধ্রথনও নির্দেশ ভনি' শোনাতে কি পাছে! ? 



্রীশ্রীতুর্গ 
(দ্বিতীয় প্রকরণ ) 

শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 

অনেক পুরাণে ছূর্গার শবে, ছুর্গী কে তাহা! বিশদরূপে আছেন। ইত্যার্দি। তিনিই ছূর্গা নামে অভিহিত 
বর্ণিত আছে। যে শক্তি বিশ্বচরাঁচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া হুইয়াছেন। 

আছেন, পরমাণু হইতে বিশাল ব্রদ্ধাণ্ড--যাহার আদি নাই, 
যাহার অস্ত নাই, যাহার মধ্য নাই, যাহা চিন্তার অতীত, 
যেখানে দিক নাই, কাল নাই, তাহ]! যে শক্তির প্রকাশ, 
তিনিই দুর্গা। শক্তি ব্যতিরেকে কন্ম হয় না। এইযে 
বিশ্ব হঠি, ভূণ জন্সিতেছে, বাতাস বহিতেছে, সূ ভাপ 
দিতেছে, রাজে চক্র উঠিতেছে, তার! দীপ্কি পাইতেছে, 
শক্তি ব্যতীত সম্ভবিতে পারে না। তিনি আমাদের ক্ষুধা, 
তৃষ্কা, ম্বেহ, দয়া, বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত 

হইতেছেন। কত কাল হইতে এই ভাবনা! (90009170107) 

আমাদের পুরনপিতামহু আর্ধগণের চিত্তে উদ্দিত হইয়াছিল? 
খগবেদের দশম মগুলে ১২০-এর স্ুক্ত দেবী-স্ৃক্ত 

নামে খ্যাত (সক, স্তোত্র )। ইহাতে আটটি খক্ ( মন্ত্র) 
আছে। রমেশ দত্তের বঙ্গাগবাদ হইতে কিছু কিছু উদ্ধার 
করিতেছি । 

১। আমি রুদ্রগণ ও বস্থগণের সঙ্গে বিচরণ করি, 
আমি আদিতাদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে 

থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই 
ইন্জ ও অমি এবং অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি। 

৪। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রুহণ 
করেন, অথবা! অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারই 
সহায়তাতে সেই সকল কার্ধ্য করেন। 

৭। আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি, সেই 
আকাশ এই জগতের মন্তকম্থরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে 
আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত 
হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই ছ্ালোককে আমি 
স্পর্শ করি। 

৮।॥ আমিই তাবৎ ভূবন নিমাঁণ করিতে করিতে 
'বাযুব ভ্তায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ 
হইয়াছে যে ছ্যলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও 
অতিক্রম করিয়াছে। 
ক্ষুদ্র, বন্থ, আদিত্য, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অস্থি 
প্রভৃতি দেবতা প্রকতির এক এক শক্তির নাম। তিনিই 
তাবৎ শক্তিকে ধারণ করিয়া! আছেন। তিনিই ভাবৎ 
ভূষণ নিমণ করিতে করিতে দাযুর স্ায় বহমান 
হইতেছেন। তিনি সলিলময় আকফাল-যগুদে ব্যাপ্ত হইয়া 

এই সুক্তের বক্তা কে? নিশ্চয় তিনি ছর্গা। খগবেদে 
তাহাকে বাক্ বলা হইয়াছে । অবশ্ত কোন খধি গ্রজ্ঞা-রূপা 
বাকৃদেবীর দ্বারা আবিষ্ট হষ্টয়া এই মহিমা কীতন 
করিয়াছেন। 

দুর্গা ভাবনার মূল পাইলাম। কতকাল পূর্বে এই 
মূলের উৎপত্তি? খগ বেদের দশম মণ্ডলের অন্তান্ত ৃত্ত 
পর্যালোচনা কৰিলে মনে হয়, বৈদিক কির অস্তিম কালে 
এই হুক্ত অশ্রন্থৃত হইয়াছিল । সে কাল গ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ 
হইতে ২৫০* অব । খ্রীষ্ট-পৃ ২৫০* অব যজুর্বেদ, 
সামবেদ ও অথর্ববেদের কাল। খগধেদ হইতে এই তিন 
বেদ উদ্ভৃত চ্ইয়াছে। এই সব কাল-নির্ণয়ে পশ্চিমমূর্ী 
পাঠকের! বিস্মিত হইতে পারেন। যখন তাহার! মহ্যাহ্র- 
ব্ধ বৃত্তান্ত শুনিবেন, তখন আরও বিস্মিত হইবেন। 

এই সৃক্তই যে দেবীপূজার মূল, তাহার প্রমাণ দিতেছি। 
(১) মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে আছে, রাজা 
সুরথ চণ্ভীপৃজার সময় দেবীস্থক্ত জপ করিতেন। ভত্ারা 
তিনি নিগ্ধকাম হইয়াছিলেন। (২) মার্কগ্েয় পুরাপোক্ত 
চণ্তীমাহাস্মা দেবীন্থক্তের বিস্তার। বেদ-পাঠে ও শ্রবণে 
ধাহাদের অধিকার ছিল না, তাহাদের শ্রবণনিমিতত পুরাণ- 
কার দেবীকুক্তের অঙ্থবাদ করিয়াছিলেন। তাহাদের 
প্রভীতির নিমিত্ত অস্থরগণের সহিত দেবীর যুদ্ধ ও অন্থর- 
পরাজয় বিত হ্ইয়াছে। | 

ইঞ্জ দেবগণের রাজ।। দ্েেবগণকে লইয়! ইন্দ্র মহিষা- 
স্থুরকে পরাঞ্জিত করিতে পাবেন নাই। ব্রদ্ধা, বিষু+ 
মহেশ্বর ও ইন্জ্রার্দি দেবগণের শরীর হইতে তেজঃ নির্গত 
হইল। সকল তেজঃ যিলিত হুইয়| জলনশীল পর্বতের 

যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল । পরে সেই তেজোরাশি এক 
নারীরূপে আবিভূতি হইল । তিনিই মহিষাস্থর বধ করেন। 
এইজগ্ত তাহার নাম মহিষমর্িনী। তিনি সকল দেবের 
সম্মিলিত শক্তি, বিশ্বশক্তি। এই কারণে ছ্র্গাপৃজায় চণ্তী- 
পাঠ অবশ্তকতব্য হইয়াছে । (৩) পঞ্জাবে, মহারাষ্টে ও 
তামিল দেশে ছুর্গাপৃজ্া! হয় না, সে সময়ে সরস্বতী পুজা 
হয়। আমরা বঙ্গদেপে যেমন শ্পঞ্চমীতে সরম্বতীর পু 
করি, সে সে দেশের বিদ্যার্থারা আশ্বিন শুরু সপ্তমী, অষ্টমী, 
নবমীতে সরস্বভীব পূজা করে। অতএব দেবীন্ক্ষের যাক্ 
ছুর্গারই নামান্তর |: 
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উপনিষদ আছে। 
তাহার প্রথমে 'কেন' শব্দ আছে। এই হেতু সেই 

উপনিষদের নাম কেন-উপনিষদ। এই উপনিষদে উক্ত 
প্রশ্নের বিম্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। 

কে মনকে নিজ বিষয়ের প্রতিগমন করায়, কে প্রাণকে 
নিজ বিষয়ের গ্রতিগমন করায়? কার ইচ্ছাতে লোকে এই 
সকল বাক্য উচ্চারণ করে ? কোন্ দেবই ব| চক্ষু ও কর্ণকে 
নিজ নিজ বিষয়ে নিধুক্ত করেন? তিনি (ক্রক্ছ) চক্ষু 
গম্য নছেন, বাকোর গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন। 

একদা দেবাস্থর-সংগ্রামে দেবগণ জয়ী হইলেন । তাহারা 
মনে করিলেন, এই বিঙ্য় তাহাদেরই। ভিনি জানিতে 
পারিলেন, তাহাদের সম্মুথে প্রকাশিত হইলেন। কিন্তু 
এই মহডুত কে, ইহ! তাহারা জানিতে পারিলেন না। 

তাহারা অগ্রিকে বলিলেন, প্হে সর্বজ্ঞ, এই মহতুত 
কে, তুমি জানিয়া আইস ।” অগ্নি তাহার নিকটে গমন 
করিলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 

“তুমি কে? তোমাতে কি শক্তি আছে ?” 
“আমি অগ্নি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি 

তৎসমুদয় দগ্ধ করিতে পারি ।”' 
"ইহা দগ্ধ কর)” এই বলিয়া ব্রক্ষ ভাহাকে একটি তৃণ 

দিলেন। 
অগ্নি সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়াও দগ্ধ করিতে পারিলেন 

না। তিনি ফিরিয়া আমিলেন। দেবতারা বাঘুকে 
পাঠাইলেন। 

“তৃমি কে 1” 

“আমি বায়ু, মাতরিশ্বা (আমি আকাশে নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস করি।” অর্থাৎ আমি বহুমান বায়ু । ) 

“তোমার কি শক্তি আছে 1 
“পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আমি তৎসমূদয় গ্রহণ 

করিতে পারি।» 
“এই তৃণটি গ্রহণ কর ।৮ 
বাস্থু সমুদয় বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গ্রহণ করিতে 

পারিলেন না। তিনি ফিরিয়। আমিলেন। দেবতারা 
ইন্্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র গিয়া! দেধিলেন মেই আকাশে 
স্বীরূপিনী অতিশৌন্দ্যশালিনী ্ৈমবন্তী উমা আবিভূতা। 
ইন্দ্র তাহার নিকটবণ্ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

"ইনি কে?” 
“ইনি ব্রদ্ম। 

ইইয়াছ।» 
ইন্জাদি দেবতা যাহাকে জানিতে পারিলেন না, তাহাকে 

কিন্ূপে উম! জানিলেন? উমা কে? তিনি হিমালয়ের 

ব্রদ্ষের বিয়েই তোমরা মহিমান্বিত 

প্রবানী 

কার এই শক্তি? কেন-উপনিষদ নামে একখানি ' 

১৩৫৩ 

কন্ঠাই হউন, আর ধিনিই হউন, তিনি নিশ্চয় ক্র্বস্বরূপিণী, 
নচেৎ ব্র্ধকে জানিতে পারিতেন না । তিনি ব্রদ্ষের শক্তি । 
সে শক্তি আগ্াপ্রকৃতি, আগন্তাশক্তি। আগ্তাশক্তি ইন্জ্রকে 
ব্রহ্ম দেখাইয়াছিলেন। অতএব আছ্যাশক্তির উপাসনা 
ব্যতীত ব্রহ্ষজ্ঞান সম্তব। তন্তবশাস্থেড এই উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে । ত্রন্ধ প্রকৃতির ছ্বারাই অভিব্যক্ত হন। গ্রকৃতি- 
ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গ্রণাতীত ব্র্ধকে বুঝিবার আর 
কি উপামর আছে। 

আদা। প্রকৃতির নামই ছুর্গা। শক্তি নিরাকার, কর্ম- 
দ্বার শক্তি অভিবাক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রন্ধাণ্ড 
সেই কর্দঘ। অতএব দুর্গ। বিশ্বরূপা । জড় ও শক্তি 
একই পদার্থ, ইহ1 আধুনিক ভূতবিদ্যাবেন্ত1! পণীক্ষা্থার! 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কল্পনাদারা অগ্নি ৪ ইহার ধাহিকা- 
শক্তি পুথক্ ভাতিতে পারি । কিন্তু ধস্থতঃ পৃথক করিতে 
পারি না। 

খগ বেদের খধিগণ অগ্নিকে যাবতীয় শক্তির প্রতিনিধি 
করিয়াছিলেন । অগ্নির এক প্রসিদ্ধ বৈদিক নাম জাতবেদ। 
যাহা কিছু জন্মিয়াছে, যাহ! কিছু হইয়াছে, তিনি সব 
জানেন। বিশ্ববিৎ, তাহার আব এক বৈদিক নাম। তিনি 
বিশ্ববেত্তা। তিনি কেমন করিয়া জানেন ? কারণ তিনি 
সকল পদার্থে ই আছেন। খগ বেদে খবিগণ বুষ্টির নিমিত্ত 
ইন্দরকে আহবান করিতেছেন । বলিতেছেন, “ভে উন্ত্র! 
তুমি এই য্ডে উপস্থিত হও, আর আমাদের প্রদত্ত হব্য- 

কবা গ্রহণ কর! এই সোমবস পান কর” এই বলিয়া 
তাহারা অগ্রিতে সে সে দ্রব্য অর্পণ করিতেন । কারণ ইন্ত্র 
এক শক্তি, অগ্নি ইন্দ্রশক্ির প্রতিনিধি । অতএব ইন্জের 
উদ্দেশ অগ্নিছে যাহ! অপিত হয় তাহা ইন্দ্র পাইয়। থাকেন। 

খগ বেদ হইতে ( রমেশ দতের বঙ্গানুবাদ ) অগ্নির গুণ 
ও যংকিকঞৎ পরিচয় তুলিতেছি। 

অগ্নি সমন্ড তুবন পর্যবেক্ষণ করেন। ( ১০।১৮৭1৪ )। 

হে অগ্নি কর্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। স্ততি 
সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। (৪1১১৩)। হে অগ্নি! 
ভূমি শক্তি-পুন্র, যুবা, ষবিষ্ঠ (অতিশয় যুবা) জ্ঞান- 
সম্পন্ধ। (৬1৫1১)। হেজাতবেদা! তুমি মহত্ব দ্বারা 
দেবগণকে শক্র হইতে মুক্ত করিয়াছ। ( ৭1১৩২ )। 
হে অগ্নি! যেহেতু তুমি প্রভূ, অতএব সংগ্রামে ভোমাকে 
আহ্বান করিতেছি । (৮৪৩২১ )। অগ্নির মাহাত্ম্য 
মহৎ আকাশ হইতেও অধিক | (১৫৯৫ )। হে অগ্নি! 
তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষু তুমি বিবিধ পদার্থ হুট্টি কর ও বহু 
প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর। তুমি বরুণ, তুমি শত্র- 
বিনাশক মিত্র, তুমি আকাশের অহর রুদ্র, (২1১।৩*-*৭)। 
তুমি মরুৎগণের বলন্বরূপ। হে অযনি! তোমাতে সমত্য দেব- 
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গণ অবস্থিতি করেন। ( ৫1৩/১)। তুমি অমিত তেজোবলে 
অপরিমিত অয়োন্র্মিত নগরীর দারা আমাদিগকে রক্ষা 
কর। সেই জাতবেদ! নি মহত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ 
অভিভব করেন। অগ্নি মনুত্য ও দেবগণের নিয়ামক, সত্য- 
কারী সনাতন সর্বজ্ঞ। হে শক্তি-পুত্র! তুমি আমাদিগকে 
অন্ন গ্রদান কর, আমাদের রিপুগণকে জয় কর। ( ৬1৪1৪ )। 
অয়ি ভ্রাতা । (৮৪৩১৬ )। তিনি পিতৃমাত স্থানীয় । 
(৬1১।৫)। ভিনি স্বপ্ডি দ্বার আমাদিগকে পালন করেন। 

(4১১1৫) ইত্যাদি 

এইরূপ অগ্নি-স্তরতি অনেক আছে। অগ্নি শক্তি-পুত্র 
বা বলের পুত্র । মূলে আছে, এসহসো হুছৎ | সিহগো 
বগস্ত হুম্থং পু্রম্ঃ 1 সায়ন বুঝিয়্াছেন, যেহেতু মন্থন ছ্বার। 
অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়, সেই হেতু এই নাম। (৬1৫।১)। 
এই ব্যাখা! ঠিক মনে হর না। কারণ বালকেও অরণির 
দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে । “শন্ভির পুত্র ইহার 
অর্থ শক্তিমান্। যেখন, মিত্র বরুণকে মহান্ বলের পোক্র 
ও বেগের পুন বলা হইয়াছে । (৮২61৫) এই নকল 

সথক্তে অগ্নির যে যে গুণ ও বশ্ম ব্যক্ত হইয়াছে, সে সে খ্ুণ 
ও কম্ম সংক্ষেপে দেবীস্ক্তে ৪ হইয়াছে, পুরাণোক্ত ছুগার 

স্তোন্রে সবিস্তারে হইয়াছে । অতএব হুর্গাতে যে শক্তি, 
অগ্রিতেও সেই শক্তি অনুভূত হইয়াছিল । অগ্নি তেজোময় 
( তেজ; 2:8019700 00979 )। ছুর্গা যাবতীয় দেবতার 
সম্মিলিত তেঙ্গং। খবিগণ যজ্জীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ 
অনুভব করিয়াছিলেন। খগ বেদে পাথিব অগ্রিরগ বর্ণন! 
আছে। কাচ্ঠাগি, বাড়বান্ি। পাষাণাপ্রি, বিদ্বাদয়ি, হ্ধাখি, 
সকল অগ্রিরই দাহিক! শক্তি আছে। সকল অগ্নি মূলতঃ 
এক । কিন্তু যক্জীয় অগ্নির পৃথক ভাবন। হইয়াছিল । 

নারায়ণ উপনিষদ নামে এক উপনিষদ আছে। 

তাহাতে আছে, 

তাম্গ্রিবর্ণীং তপস! জস্তীং 
বৈরোচনীয়ং কম্ম ফলেমু জুষ্টামূ্ 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে 
স্থতরসি তরসে নমঃ ॥ 

যিনি অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপ দ্বারা জলম্তী, যিনি স্ব 
প্রকাশা, যিনি কর্মকলের নিমিত্ব উপানিতা, সে দুর্গাদেবীর 
শরণ লইতেছি। সেই সংসার তরণের হেতু ভারিণীকে 
নমস্কার । 

বেদের খধিগণ যজীয় অগ্নিকে বিশ্বশক্তির প্রতিনিধি 
ভাবিয়াছিলেন এবং সেই হেতু অগ্নিকে ইঞ্জ, বিষুধ, মিত্র, 
বরুণ, কত্ত, মরু ইত্যাদি দেব বলিয়াছিলেন। কারণ এক 
এক দেব বিশ্বশক্তির অংশাংশ মাত্র । নারায়ণ উপনিষদ 
সে শক্িকে দুর্গা বলিয়াছেন। (এই উপনিষদ তত 

জী্রান্র্গা ১৭. 

পুরাতন বোধ হয় না। পুরাতন নাই হউক, বেদোক্ত বর্ণনা 
হইতে এই মন্ত্রের ভাব গৃহীত হইয়াছে । ) 

যদি দুর্গার পুজা করিতে হয়, কোন্ দেবের যজ্ঞাগ্রির 
পূজা করিব? ইন্তর, বিষু, মিত্র, বরুণ গ্রর্ভৃতি দেব কেহই 
ঈশ্বর নাম পান নাই। কেবল রুদ্র, মহেশ্বর, মহাদেব এই 
এই নাম পাইয়াছিলেন। অতএব কুত্র যজ্ঞাগ্িকে দুর্গ 
রূপে পুজা করিতে পারি । খগবেদে রুদ্র, মহেশ্বর রূপে 
পূজিত না হইলেও তিনি শিব, (মঙ্গলময় ) বিবেচিত 
হইয়াছিলেন। বিশ্বেশবর, তৃবনেশ্বর, ওক্কারেশ্বর, রামেশ্বর 
ইত্যাদি মহাদেবের নামে ঈশ্বর আছে, অত আর কোন 
দেবের নামে নাই । মহেখরের যজ্ঞাগ্রি, মহেশ্বরের শক্তি 

বা মহেথ্বরী এই অগ্নি রুদ্রের রুধাণী। ইন্দ্রাগ্রি ইন্দ্রশভি, 
ইন্্রাণী। বক্ষণাগ্নি বরুণ-শক্তি বরুণানী, বিষুশক্তি বৈষবী। 
মছেখর ও মহেখরী রুদ্র ও রুদ্রাণী ইত্যাদি নাম হইতে ছুই 
পৃথক মনে হুইতে পারে, কিন্ত পৃথক ভাব কাল্পনিক, 
বাস্তবিক নয়। অতএব কদ্রের যে গুণ ও কণ্ম রুত্রাণীরও 
তাই। দেব ও তাহার অগ্নিকে পতি পত্বী কিম্বা ভ্রাতা 
ভগিনী, ছইই কল্পনা করা যাইতে পারে । এক উদ্দেন্তে 

দেবের স্তরতি ও অগ্নির সাহাধা আবশ্তক হয়। এই হেতু 
রুদ্রাপগ্রিকে রুপ্রের ভগিনী বলিতে পারা যায়। যজুর্বেদে 
ইহাই আছে। 

কোন্ খতুতে রুদ্র-যজ্জ হইত, খগ বেদে তাহার কোন 
উল্লেখ নাই । কোন দেবতারই নাই। কয়েকটি লক্ষণ 
দেখিয়া! মনে হয় শরৎ খতুর আরঙে কদ্র-বজ্ঞ হইত । ইহার 
বিশেষ প্রমাণ যুবেদে আছে। খানে রুদ্রাণী অদ্থিক। 
নামে উক্ত হুইয়াছেন। এক স্থানে শবৎ খতু অদ্বিকারপে 
বর্ণিত হই্াছে। 

যজুবেদের কাল নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে । জিজান্থ 
পাঠক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকায় প্রকাশিত “বৈদিক 
কষ্টির কাল নিয়” প্রবন্ধাবলীর “যভুবেদের কাল” পড়িতে 
পারেন। সেকাল খ্রীট-পূর্ব ২৫** অব । অথর্ব বেদেরও 
সেই কাল। 

শরৎ খতু কোন্টি। আশ্বিন কািক শরৎ খতু 
চিরকাল ছিল না। যে মাসে অশ্বিনী নক্ষত্রে পৃণিমা হয়, 
সে মাস আশ্বিন মাস, যে মাসে কৃত্তিক! নক্ষে পৃণিমা হয়, 
সে মাস কাহিক। চক্র ও নক্ষত্র যুক্ত করিয়া আশ্বিনাদি 
মাসের নাম হইয়াছে । কিন্তু হুর্য খতু বিধান করেন, চক্র 
করেন না। কোন নক্ষত্র হইতে যাত্রা করিয়া সে নক্ষত্র 
গুনরাগত হইলে সুর্যের এক বৎসর হয়। বৎসরে ছুই 
অয়ন, উত্তরাযণ, পক্ষিপায়ন। উত্তরার়ণে তিন খাতু, শিশির 
(শীত ), বসন্ত, গ্রীষ্ম । দক্ষিপায়নে তিন খাতু, বর্ষা, শরৎ, 
হেমন্ত । ছুই শাসে এক খাতু ৷ অতএব বর্ধা খতু গতে অর্থাৎ 
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দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইতে দুই মাস গতে শরৎ খতুর .প্রথম. 
মাস। বেদের কালে উত্তরামণ আরম্ভ হইতে বৎসর ধর! 
হইত। আমাদের কোন কোন ধর্ম-কত্যে সে বৎসর 
ধৰ্িতে হয়। খগবেদের আদ্যকাগে এই গণনা ছিল। 
হিম, (শীত ) খাতু হইতে আরম বলিয়া! খষিগণ বংসরকে 
“হিম”, বপিতেন। তাহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, 
যেন আমরা শতহিম. জীবিত থাকি | পরবে, বোধ হয় রুদ্র- 
যজ্ঞ কাল হেতু শরৎ-খতু হইতে আর এক বৎসর আরম্ত 
করিতেন। সে বৎসরের নাম শরৎ ছিল। খধিগণ 
দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, আমর! যেন শত শরৎ 

জীবিত থাকি। সংস্কৃত ভাষায় শরৎ শব্দের এক অর্থ 
বৎসর হইয়া গিয়্াছে। যথা, অমরকোযে, সন্বংসরো! 
বংসরোহবে। হায়নোহ্স্ত্রী শরৎ্সমাঃং। অতএব শারদীয় 
উৎসব কেবল ছুর্গোৎসব নহে, নবধ্ষ প্রবেশের উৎসবও 
বটে। এই কারণে দুর্গোৎ্সবের মাহাজ্মা বাড়িয়! গিয়াছে । 

কোন নক্ষত্র হইতে সে নক্ষত্রে স্ধের পুনরাগমন কাল 

এক বৎদর; অতএব ইহা নাক্ষত্রিক বংসর। পৃবকালে 
৩৬৬ দিনে এক নাক্ষত্রিক বৎসর ধরা হইত। অযাবস্তা 
হইতে অমাবস্যা, কিছ! পুণিমা হইতে পুণিমা! এক চান্দ্র 
মাস। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে ৩৬০ তিথি, কিন্তু ৩৫৪ দিন। 
অতএব দ্বাদশ চন্দ্র বারা বৎসর পূর্ণ করিতে হুইলে আরও 
( ৩৬৬-৩৫৪ ) ১২ দিন আবশ্বীক হয়। ১২ দিন ১২ তিথি। 
মাসে মাসে এক তিথি বুদ্ধি ধরিয়! বার মাসে বার তিথি। 
বৈদিক পাজিতে এই গণনা ছিল। 

কবে শরৎ খতুর আরভ্ভ, এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারি। হিম-বৎসরের আট চান্স মাস গতে অষ্টমী নবমীর 
সন্ধিক্ষণে শরৎ খতুর আরভ্ভ। এই কারণে ছুর্গাপূজায় 
সন্ধিক্ষণের মাহাত্মা হইয়াছে। 

কোন্ দিন উত্তরায়ণ আরম? দিক্চক্রে সুধোদয় 
কিনব! হুরধান্ত স্থান দেখিয়া বলিতে পার। যায়, কিন্তু বজ্ঞাদি 
ধর্মকত্যের আয়োজন আছে পূর্বে না জানিলে যথাদিবসে 
বর্ষ নির্বাহ হইতে পারে না। যে নক্ষত্রে আসিলে 
উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়) এই কারণে সে নক্ষত্র জানা আবশ্তক 
হইয়াছিল । দৈবক্রমে চিরদিন একই নক্ষত্রে উত্তরায়ণাদি 
(উত্তরায়ণ আরস ) হয় না। ৯৬০ বৎসর পূর্বে যে নক্ষত্রে 
উত্তরায়ণ হইয়াছিল, এখন সে নক্ষত্রে হয় না, পশ্চিম দিকের 
নক্ষত্রে হইতেছে। অর্থাৎ উত্তরায়ণাদি পিছাইয়! 
আসিতেছে । নক্ষত্র স্থির) অয়নার্দি শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিম- 

গ্রবালী 
পর 6 ওত টি সিল উরি, তত ও শিস এরি নল সপ আশি পিন, টি তিন মেসি 09৯ টি অসার 

১৩৫৩ 

গামী হইতেছে । বর্ষচক্র বিষু-চক্র। ছুই অয়নাদি ও 
ছুই বিধুব, এই চারি স্থান চারি বিষুঃপদ। একটির যে 
পরিমাণ পশ্চাৎ গমন হয়, অপর তিনটিরও সেই পরিমাপ 
হয়। নক্ষত্র স্থির আছে, স্থতরাং মাস ও বর্ধচক্রের যথা- 
স্কানে আছে। খতু পিছাইতেছে। শতাধিক ছুই সহ 
বৎসরে এক মাস পিছায়। আমরা সবাই জানি অধুনা 
৭ই আশ্বিন শারদ বিষুব হয়। যোল শত বৎসর পূর্বে 
৩০শে আশ্বিন হইত। বস্ততং সৌরমাস গণনায় এখন ৭ই 
ভাত্রে শরৎ খতুর আরম্ভ হইতেছে । বিষু পদ্ধের পশ্চাৎ 
গতি আছে বলিয়াই বৈদিক কুষ্টির কাল নির্ণয় সম্ভবপর 
হইয্বাছে। 

পরে দে! যাইবে কালপুরুষ সক্ষঙ্জ রুদ্রের প্রতিমা । 
কালপুরুষ নাম বাঙ্গলা, সংস্কৃত নাম মুগ নক্ষত্র। কত শত 

বৎসর পুর্বে শরৎ খতুর আরস্তে সন্ধ্যা পর এই নক্ষত্রের 
উদয় হইত? এখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার! ঘায়। 
আমর] অগ্রহায়ণ মাস জানি। ভারতের ভাবত স্থানে এই 

মাসের নাম মা্গশর্ষ বা মার্গ। যেমাসে মগ নক্ষত্রে 
পুণিমা হয়, সে মাসের নাম মার্গশীর্ষ বা মার্গ । খগ বেদের 
ষষ্ঠ মগ্ডলে ৭৪ স্থক্তে সোম ও রুদ্র একসঙ্গে মাহুত হইয়া 
ছেন। খষি প্রার্থনা করিতেছেন, “তোমাদের যঞ্জ ব্যাপ্ত 
হউক ।” এখানে সোম অর্থে চন্দ্র, সম্ভবতঃ পূর্ণচন্্র, অর্থাৎ 

মুগ নক্ষত্ধে পৃণিমা হইলে রুদ্রযজ্ঞ হইত। যন্ুর্বেদের 
কালে (শ্রী-পৃ ২৫০* অবে) পূর্যলিখিত নির্বচন অন্থসারে 
কাঞ্িক মাস শরৎ খতুর প্রথম মাস ছিল। ইহার ২০০০ 

বৎসর অর্থাৎ শ্রী-পু ৪৫০০ অব হইতে অগ্রহায়ণ মাস শরৎ 
বদরের প্রথম মাস হইয়াছিল । এই কথাই গীতায় ভগ- 
বান্ বলিম্বাছেন, “মাসানাং মার্গশীর্ষোহহম", আমি মাসের 
মধ্যে মা্গশির্য, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। অগ্রহায়ণ 

নামের অর্থও তাই। হায়ণ বৎসর, বৎসরের অগ্র, প্রথম 
মাদ। পরে দেখা ঘাইবে, যজুর্বেদের কালে ও তাচারও 
পূর্বে শরৎ খতুর আরসেে মধ্য রাতে দেবীর সহিত মহিযা- 
সুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। 

ছুর্গা কে? ইহার ভ্রিবিধ উত্তর পাইয়াছি। আধ্যাত্মিক 
অর্থে ছুর্গ। বিশ্বরূপা মহাশক্তি। পঞ্চভৃতের মধ্যে ছুর্গা অগ্নি 
রূপা । ইহা আধিভৌতিক অর্থ। দুর্গা রুত্রদেবের শক্তি। 
ইহা আধিদৈবিক অর্থ । রুদ্রদেবের শক্তি, রুদ্র বক্জীয়াগ্রি। 
সে অগ্নি নানা রূপে শ্-পু ৪৫০* অব হইতে পুজিত হইয়া 
আসিতেছেন। 



মা্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের সাশ্রতিক নির্বাচন-পর্থ 
জীনলিনীকুমার ভ্জ 

ধর্তমান বৎসরের পাঁচই নভেম্বর তারিখে যুক্তরা্ত্রের যাবতীয় 

শহর এবং পল্লী অঞ্চলের ভোটদাতাগণ কর্ডীক এক সাধারণ 

নির্ধাচনে যুক্তরাগ্রের কংগ্রেষের সভামগুলী নির্বাচিত হুই- 

বেন। শাপন-পরিষদের এই সকল সদদ্চ আগামী কয়েক 

বংসর দেশের রাজনীতিক আবহাওয়া নিয্রণ, বহুল পরিমাণে 

ইছার আধিক টন্রয়ন, এবং বৈদেশিক সম্পর্টকে দুণিকরণ 

ইত্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবেশ। 
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১1৮০ শি 
হু না নে 

বন কিট বল পা রিকি. 

মার্চিন ভোট-দ্াতাগণ নির্বাচন দিবসে ' ভোট দিবার 

জঙ লাইন করিয়! দাড়াইয়াছে 

প্রত্যেক ছুই বৎসর পরে একবার (ঝুগ্মসংখ্যক বৎসরে ) 

ুক্তরাষ্ট্রের আটটচল্লিশটি &েট হইতে কংগ্রেসী সদস্ঠ নির্বাচন 

ব্যাপার অুষঠিত ছয়। প্রতি বংসগ্ধেই প্রতিশিধি-পরিষণ্ধের 

(7০9১০ 01 1387)105000961% 09) মোট ৪৩৫ জন সন্ত গণ- 

ভোষ্টের দ্বারা নির্বাচিত হন । সিনেট্টের মেয়াদ অবন্ঠ প্রতি- 

বারে ছয় বংসর, কিন্ত ইহা এরূপ ভাবে গঠিত যে, প্রতি ছুই 

বংসরে ইহার ৯৬টি আসনের এক তৃতীয়াংশ খালি হইয়া যায় 

এবং প্রত্যেক খি-বার্ধিক নির্বাচনে উত্ত শূন্ত আসন পূর্ণ করিতে 

হ্য়। 

কংগ্রেসী সদস্ত, সিনেটর, প্রতিনিধিবর্গ এবং প্রেসিডেন্টের 

মধ্যে পদগত মর্ধ্যাদা এবং স্ব-্থ পদে অধিঠঠিত থ!কার কাল 

ইত্যাদি সংক্রান্ত বৈষমোর দরুন গবগ্গেপ্টের শাসন-পরিষদ ও 

ব্যবস্থা-পর্িষদ এই ছুইটি বিভাগের মধ্যে কখনো! কখনো রাখ- 

নৈতিক বিভেদ হুট্ি হইতে পারে। কোনো! প্রেসিডেন্টের 

আমলে যদি অন্তর্ববর্ভীকালে নির্ধবাচন-পর্ধ। অস্থঠিত হয় ( যেমন 

ধর্ধান. বংসরে হইতেছে ) তাহা হইলে কংখ্েসী হলের 

পক্ষে বিশেষ ভাবে নিয় পরিষদে, (1.0017 [10130 ) 

হোয়াইট হাঁসের প্রতিনিধিদের হত হইতে কর্তৃত্ব-ভার 

গ্রহণ কক্িবার সম্ভাবনা থাকে । 
ুক্তরাষ্রের জাতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে বঃমান বৎসরের 

কংগ্রেশী নির্বাচনের গুরুত্ব যে এত বেলী উপরি-উক্ত বিষয়টি 
তাছার অন্ততম প্রধান কারণ। বিগত চৌদ্দ বংসর যাখং 
যুক্তরাষ্ত্রে যত নির্বাচন-পর্ব অনৃঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 

প্রত্যেকটিতে পুরোধা! ন্ূপে পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ক্রাঙক্ক- 

লিন ডেলানি রজতেন্ট উপস্থিত থাফিতেন। কাজেই বর্ড- 

মান খ্যাপারে তাহার অভাব ডেমোর্জাটদল কর্তৃক বিশেষ 
ভাবে অনুভূত হইবে । এখন গণতন্ত্রী (10010001815) 

ও রিপাপ্রিকান এই ছইটি প্রধান প্রতিযোগী দলের মধ্যে 
প্রতিধন্দিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে । শেষোজ্ দল 
১৯৩১ গ্রষ্টাৰ* থেকে কংগ্রেসের কর্তৃখাবিকার হইতে বফিত, 
কাজেই এবার তাহারা সে অধিকার লাত করিবার অন্ত 

অক্লান্ত চে&া করিবে। রাজনীতি-বিশারদগণ ইফাকে “মরণ- 

পণ' প্রতিযোগিতা বলিয়া! অভিহিত করিতেছেন । নভেম্বরে 

যদি গণতন্ত্রীধল ভোটাবিক্যের বলে পুনপির্ববাচিত না হয় তা! 
হইলে প্রেসিডেন্ট টম্যানকে যে কংগ্রেসের কর্ণধাররূপে হ্বা&- 
পরিচালনা করিতে হইবে তাহাতে বিরোধী রাজনৈতিক 

_ধলের়ই প্রাধাঞ্জ থাকিবে । কাজেই বর্তমান কংখ্েসী নির্ববা- 
চনের গতি-প্রক্কতি ইহাই সুচিত করিতেছে যে, আগামী প্রেসি- 

যুক্তরাষ্ট্রের পঙ্গী অঞ্চলে গ্রামবাসিগণ কর্তৃক ভোট- 

পত্রের (13911006-1)901)97 ) সাহায্যে ভোট প্রধান 

ভেন্ট নির্বাচনেও কঠোর প্রতিযোগিতা! এবং তুয়ুল ভোট- 
সংগ্রাম হইবে । দলেই ভাবী ভোটট-সমরাঙ্গণের সীষান্েখাও 

ইতিমধ্যেই প্রায় নির্ঠার্িত হইয়া গিয়াছে । 



নির্বাচক মগুদীর কর্ম্মচারীগণ কর্তুক জনৈক তরুণীর ভোট গ্রহণ 
ভোটধানের জন্ত প্রতীক্ষারত তরুণ-তরনীগণ 

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমগ্র দেশের জনগণের অথ মনো- 

ঘোগ একান্ত ভাখে জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে 

কেন্দজরীতুত হয়, কিঞ্ড কংহেসী সদন্ত নির্বাচনে ৪৮টি প্রেটের 

পৃথক পৃথক নির্বাচন-পরিষদের ( 0160191%10) স্বার্থের দিকে 

লক্ষ্য রাখ! হয়। সমগ্র দেশের সমুহ জুড়িয়া কংগ্রেস 

নির্বাচনের সংগ্রাম-ক্ষে্জ প্রসারিত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক 

যাবতীয় বিষয়ই ইহার কর্শ-তালিকার অন্তর্গত । বিভিন্ন ঠেটের 

জগগণ তাহাদিগকেই কংগ্রেসের সদস্ত নির্বাচিত করে, ধাহারা 

উক্ত প্রতিষ্ঠানে আসন লাভ করিয়া! তাহাদের শ্বার্থ সংরক্ষণ 

ও কল্যাণসাধনকেই জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লন । 

প্রেসিছেন্ট হইতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সমু জনগণের একক 

প্রতিনিবিস্বক্ূপ, কিন্তু কংগ্রেসী সন্বন্ত রাষ্ট্রের সহিত তাহার 

নিজের ঞেঁটের রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করার কার্ধ্যে ফোগ- 

সুত্বরূপ ৷ অবঙ্ঠ নভেম্বরের তোটাতুটি ঘ্বারাই কংগ্রেসী সদগ্ত 

নির্বাচন-পর্বের পরিসমাপ্তি হুইয়! থাকে, কিন্ত রাজনৈতিক 

বঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন এবং বিচিত্র দৃশ্ভাদির অবতারণ! সরু হয় 

পূর্ববর্তী গ্রীষ্মকাল হুইতেই এবং আকশ্মিক ভ্রুততায় এই 
রাজনীতিক অভিনয়ের যবনিকা পতন হ্য় শরংকালে। 
আমেরিকার নির্বাচন-সংএামের আর একটি অপরিহার্য অঙ্ক 
হইতেছে মার্চ হইতে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি পর্যন্ত বিভিন্ন 
েঁটে অন্থুঠিত “দলগত প্রাথমিক নির্ধ্বাচন” । তাহাতে কংগ্রেসী 

' লঘ্ত পদপ্রার্ীগণ ব্যতীত ঠেঁটের উচ্চ স়কান্মী পরাথগিণের 
নামও উল্লিখিত ছইর। থাকে । 

প্রাথমিক নির্বাচনে প্রত্যেক হাজনৈতিক দলের টিটি 

১৩৫৩ 

যাবতীয় দাত্রিত্বপূর্ণ সরকারী পদ- 
প্রার্থীদের মধ্য হইতে নিজেদের 
প্রতিনিবিত্বরূপ এমন কয়েকজনকে 
নির্বাচিত করে ধাহাদের গক্ষে 
অধিকসংখাক ভোটের জোরে 

নভেগয়ের নির্বাচনে ্েট, কাউন্টি 
ও শহরের উচ্চ সরকারী পদ লাভ 

কর। এবং কংগ্রেপী প্রতিদ্বন্দি- 
তায়ও জয়ী হওয়ার সম্ভাবন! 

সমধিক | এইকপে প্রহতাক ঞ্েটের 

গণতঙ্ীগণ প্রাথমিক নিনবাচনে 

তাহাদের মশোশীত নামগুলির 
সপক্ষে ভোট দিয়া ্েটের দাসত্ব 
পূর্ণ সরকারী উচ্চপদ প্রার্থধিগকে 

[নব্দাচিত করে।। রিপ্লাখিকানরাও 
এই একই কর্মপছ্ছ। অনুসরণ 

করিয়! চলে । তার পর নভেম্বরের 

সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র &্চেট 
ইলেকউরেট এই বিভিন্ন দলের 
মনোনীত বাক্তিদের মধ্য হইতে 

ভোট-ঘস্ত্রের সাহাষ্যে ভোট প্রদধানরত জটনক মহল] ৷ 
বর্তমান কালে ঘুক্তরাষ্ত্রের অধিকাংশ ঞ্টেটে এই 

যন্ত্রের সাহায্যেই ভে।ট দেওয়! হয় 

রায় উচ্চপদসমুহ্র জন্ত কর্ণচারী নির্বাচিত করেন৷ এমনি 
ভাবে ঠেঁট ইলেক্রেট কর্তৃক নির্বাচিত দলের লোকেরাই 
প্রত্যেক ৫ষে কর্তৃত্ব করেন এবং এই বিশেষ অধিকার লাভ 

করার দরুন তাহারাই জ্বাতির রাজনীতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কিস 
থাকেন। 

ূ সাধারণ নির্বাচনে শরী্মকালীন তোষ্টাতিযান পর্ধৰ বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ. কেননা সমগ্র মুক্তরা্রের বিভিন্ন প্েটসমূহে 



মালাফানের 'মালিক' উপজাতিদের সভায় বড্ুতা প্রদান রত পঞ্ডিত জওয়াহ্রলাল নেহরু 
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টেক্সাস ঠেঁটের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একটি বাধিক মেলায় শ্রেদবন্ধ অ্ব-প্রদশনী 



. অগ্রহায়ণ 
ছা, ৩, “রনি « » জিপি এ উদ, এ ০ ০ ২ 

এই সময়েই সদন্-পদপ্রার্থাদের মধ্যে ভোট সংএছের জঙ 
বিশেষ কর্দততংপরত! পরিলক্ষিত হয়। তখন তাহার] অদম্য 

উৎসাহে চুরতম পল্সী অঞ্চলে পিয়া প্রত্যেক ভোটদাতাকে 
নির্বাচন-দিবসে নিকটবভাঁ ভোটগ্রহণ ফেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া 
তাহার সপক্ষে ভোর্ট দিবার জন্ত সির্ববগ্ধ অনুরোধ জাপন 

করেন। যাহার! দোটানায় পড়িয়া! ই₹ওভ্তঃ করিতে থাকে 

তাহাদিগকে খমতে আনিবার জগত তাহাদের চেষ্টার আর. অন্ত 

থাকে না। এমনি ভাবে প্রতোক গোটদাতার নিকট হইতে 

প্রতিশ্রুতি আদায় কগিয়! অবশেষে ভাখার] শহরে প্রত্যাবত 
হ্ন। এই উদ্দেএ্ে ডাহাদিগকে বিস্তৃত অঞ্চলে রণ করিতে 

হুয়। কারণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্তপদ প্রা যন্ধ 
না যথেষ্পংখ্যক লোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহ" 

দিগকে দলে টানিতে পারেন তাহা! হইলে তাহার পক্ষে 

নির্বাচন-পংগ্রামে জয়ের আশা! ম্ুদুরপরাহত হইয়া দাড়ায়, 
কেশনা, আমেরিকান ইলেক্টরেট এত খিশাল যে, কোন সদন্ত- 
পদপ্রার্থীর পক্ষেই অসংখ্য ভোটদাতাদের একটি ক্ষু«্র অংশের 
উপর মাত্র ভগপ। করিয়া শিশ্চিওমলে ভোট-সংগ্রামে অব তীণ 

হওয়া চলে না। এই উভয় ভোট-সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা 

উত্তেজনার স্তি হয় ভোটগ্রহণ কেশ্রখখলি বন্ধ হইখার পরধিন 
রাক্রিকালে। তখন হইতে ভোটের ফলাফল জনসাধারণের 

শ্রতিগোর করিবার ব্যবস্থা কর! হয়। চ্োটসমৃহের নির্ঘন্ঠী- 
করণ (11)01711,))) অত দ্রুততার সহিত সম্পত্র হয়। 

নির্বাচন-পরিষদের যাবতীয় কর্্চারীহ কোন্ কোন্ প্রাথথারি 
সফলকাম হওয়ার সঞ্যাখ্যতা আছে তাহ] লিপিবদ্ধ করিয়া 

সেদিন ফ্রেমাগত জেলান্থ প্রবানকেন্জ্রে রিপোর্ট পাঠাইতে 
থাকেন। 

ওদিকে কোনো কেন্ত্রের ভোটসংখ্যা হেড কোয়াটাসে 
প্রেপিত হুইবামাআঅ তাহা সংবাধপত্রে প্রকাশিত হয় এবং রেডিও 

যোগেও সর্ধত্র প্রচারিত হয়। এমনি ভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টার 

জনপাধারণ এবং সদন্ত-পদপ্রার্থীর্দিগকে প্রতিযোগিতার গতি- 

প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কর! হয়। কঠোর প্রতিযোগিতা 

মূলক ভোটনুদধে, যে পধ্যস্ত না শেষ ভোটটি সম্বন্ধে যথাযথ 

রিপোর্ট বাহির হয় সে পরাস্ত প্রার্থাগণ নির্বাচন ব]াপারে 

সাফল্যলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন না। কেননা 

এমনও দেখ! বায় যে, বিপুলসংখযক তে।ট লাত করিয়া জয় 

লাভ সন্বদ্ধে যিনি খিরিনিশ্চঘ হইয়।ছেন, শেষ মুহুর্তে বিপক্ষ 

দাকিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের লাম্প্রতিক নির্বধাচন-পর্ব ১৮১ 

দলের একটিমাজ অধিফ ভোটের দরুন তাহার নিরবাচদ-ত 
বানচাল হইয়া গেল। 

৬ই নভেম্বর তারিখে মুক্তরাঞ্্রে আর একটি এঁতিহাসিফ 
কংখ্রেসী সদস্য নির্ধ্ধাচন-পর্ধ অঙ্ছঠিত হইবে। রা্রপতি 
উ,যণানের ভাগ্য এই নির্ধবাচন-দুঅরকে অবলম্বন করিয়া দোছল্য- 
মান বলিয়া ইহার গুরুত্ব সমধিক । আটচষ্গিশটি ছেঁটের ভোট- 

ঘধাতাগণ নিজেদের সমষ্টিগত আশ-আকাজ্জাকে চরিতার্থ 

করিবার জন্ত যে শির্গাচন-সংগ্রামের শুচন1! করিয়াছিল 

অচিরেই তাহার অবসান হইবে এখং তাহাদের নির্বাচিত 
সদস্যগণ রাষ্্রের ব্যবস্থা-প্রণেত্ রূপে, অন্ততঃ পরবর্তী সাধাএএ 
নির্বাচনের প্রাকল পরাস্ত দেশের ও দশের সেবায় রত 

থাকিবেন | ভোট প্রদান কালে জনসাধারণ ব্)ড্িগতভাবে যে 

পন্থাই অবলদন করুক এবং যাহার পক্ষেই ভোট দিক. না 
কেন, নুতন নির্বাচনজনিত শাসন-ব্যব্া চালু হইবার পর 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জমসজ্ঘের মতকেহ সকলে নির্কিচারে শ্রদ্ধার 
সহিত গ্রহণ করিয়। থাকে এবং সদস্যগণও সমগ্র জাতির 
জাত জণমতকেই প্রাধান্ত দিয়! তদনুসারে নি নিজ কাধ্য 

নির্বাং করিয়া থাকেশ, তারপর যখন পুনশির্ববাচনের সময় 
আসে তখন আবার পুরনে। ব্রাষ্ীয় কাঠামোকে একটু অদল- 
বদল কবিস্মা নুতন কিয়া গড়া হ্য়।* 

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর মাঁকিন যুজ্ঞরাষ্ত্রের নির্ববা- 
চনের প্রায় পুরাপুরি খবপই বাস্ধির হইয়াছে। ইহাতে 
রিপান্িকান দল প্রতিনিধি-পরিষধদে ২৪৫টি আসন দখল 
করিয়াছে । পিনেটে রিপারিঞানগা ৫১টি আসন দখল 
করিয়াছে । কাজেই এবারকার নির্বাচনে ন্লিপ্লান্নিকানরাই 
মুক্তরা& কংগ্রেসে ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে । রিপান্লিকান 
দলকর্ৃক কংগ্রেপ জবিষ্কত হওয়ায় ডেমোক্র্যাটিক দলতুক্ত 
সিনেটর মিঃ উইলিয়াম ফুলরাইট প্রেসিভেপ্টের পদ হইতে মিঃ 
টয্যানের পদত্যাগ দাবি করিয়াছিলেন, কিন্ত ৭ই নভেম্বরের 
খবরে প্রকাশ ঘে তিনি পদত্যাগ করিবেন না । 

এই শির্বাচন-সংগ্রামে মিঃ ভিউই তাহার, প্রতিঘন্থ্ী অপেক্ষা 
পাঁচ লক্ষ অধিক ভোট পাইয়া রেকর্ড স্থাপন পূর্বক পুনগ্ধায় 
নিউ ইয়র্কের গধণর নিযুক্ত হইয়াছেন । 

ুক্তরাষ্ত্রের এই সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলে আতবর্থাতিক 
রাজনৈতিক ক্ষেতে বিশেষ প্রতিক্রিয়া! পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া 
বাজনীতি-বিশারদগণ মনে করেন। 



কাব্যে পশুপক্ষীর নাম 
শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্মা! 

প্রবাসী" পত্রিকায় ( ১৩৪৯, ভাত্র ) বিবিধ প্রপক্ষে শ্রদ্ধেয় 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মঙোদয় লিখিয়াছিলেন--“প্রাচীন 
ফোন কবির মহাক।ব্য নাটক প্রসভৃতিতে যত বেশী পশু- 

পক্ষীর নাম পাওয়া যায়, প্রকৃতির সহিত তাহার বেলী ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ও পরিচয় অনুমিত হুইতে পারে । ডক্টর সত)চরণ লা! 
“কালিদাসের পাখী" নামক গ্রন্থে কালিদাসের গ্রন্থলমূছে যত 
পার্থীর উল্লেখ আছে, সমুদয় একত্র সংগৃহীত করিয়াছেন । অন্ত 

লংস্কত কবিদের গ্রঙ্থাবলী সন্ধে এরূপ কিছু করিয়াছেন কিনা 
জানি না। 

“বাংল! প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অন্ততঃ বড় বড় 

লেখকদের গ্রস্থাবলীতে কোন্ কোন্ পাখীর উল্লেখ আছে 
তাহার তালিক! প্রপ্তত হইলে পরে বুঝ। যাইতে পারে প্রকৃতির 

সহিত কোন্ লেখকের সংস্পর্শ ও পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ । কোন 
পাখী বা পশুর উল্লেখ থাকিলে যদ্দি তাহার স্বভাব ও অভ্যাসের 
উল্লেখ থাকে, তবে তাহা! বৈজ্ঞানিক মতে ঠিক কিন! তাহারও 
বিচার হইতে পারে ।” 

তিন খংসর পুর্বে যখন এই আলে|চন] “প্রবাসী' পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিপ তখন ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি জকধিত 
হয়। নানাদিক দিয়া সম্বন্ধ বঙ্গ-সাহিত্যে রামানন্দবাবুর 
প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে কফিন বলিতে পারিব না। 
একটি উৎকলীয় কবির কাব্য হইতে এ বিষয়ে কতকগুলি 
দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিব। প্রাচীন ও নবীন উৎকলীয় কবির! 
কাব্যে ও খণ্ড কবিতায় পশ্তপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীকে আদরে 
স্থান ধিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্ধীর উৎকলীয় লেখক 
বাধানাথ রায় এ সম্বন্ধে যথেঃ্$ যোগ্যতা প্রদর্শন কপিয়া- 

ছেন। রাধানাথ উৎকলবাসী বঙ্গ-সম্ভতান। তাহার পূর্বপুরুষ 

তিন-চারি শত বংসর পুর্ধে মেদিনীপুর হইতে জাসিয়! উৎকলের 
বালেশ্বর জেলার কেদারপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেই 

গ্রামে রাধানাথ ১৮৪৮ সালের ২৮শে সেপ্টে জন্মগ্রহণ 

করেন। শিক্ষা সমাপনান্ধে শিক্ষা বিভ্ঞাগে দীর্ঘকাল কর 
করিয়া বিশেষ যোগ্যতা! অর্জন করেন এবং ছ্ছুল ইনৃ্পেক্টরের 

পদ লাভ করিয়! প্রতিঙ্গিয়াল সাতিসে শীর্ষস্থান অধিকার 
করেন। তাহার লিখিত কাব্য, গল্প, উপক্কাস, ভ্রমণ- 
কাহিনী সমগ্র উৎকলভাধী অঞ্চলে জাজিও সমাদৃত হইতেছে । 

রাধানাথ উৎফলবাসী হইলেও সরকারী কর্পে নিযুক্ত থাকা 
কালে বাংলাদেশের বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রতৃতি স্থানেও শিক্ষা 
বিভাগে কর্ণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের দুসন্তান ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায়ের তিনি স্লেহছভাঙ্গন ছিলেন । যুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
উপদেশ রাধানাথ সাদয়ে গ্রহণ করিতেন । ভূদেব-সম্পাদিত 
'এ্রডুফেশন গেজেট" পত্রিকায় স্বাধানাথেন্র ঘাংলা! লেখা 

প্রকাশিত হইত । সেই রচনা দেখিয়া ভূদেববাবু মুগ্ধ হন এবং 
উৎ্কলবাসী কবি রাধানাথকে উৎকলীয় ভাষায় লিখিতে 
উৎসাহ দান করেন। ভূদেবের পরামর্শে রাধানাথ উৎকলীয় 
সাহ্ত্যি-চচ্চায় মনোযোগী হইলেন । রাধানাথের কখিতার 
সৌন্দর্য ও মাধূর্ধ্য উপলব্ধি করিয়া ভূদেব তাহাকে একটি 
কবিতা দ্বারা আশীর্বাদ করেন । ইহা “এডুকেশন গেজেটে 
মুদ্রিত হয়। ঝুদ্রিত কবিতা হইতে সামা অংশ উদ্ধার 

করিতেছি_-_ 
১ 

“রাধানাথ উড়িষ্যার গৌরব কেতন, 
উদার বিনীত-ধীর সুবোধ সুজন, 

নানাভাষা বিভূষিত, 

নানাশাম্ত্র স্থুপ্ডিত, 

কধিতা-কাননে পিকবর প্রিষ্কবর, 
র্গায় স্বভাবে পৃত তোমার অন্তর | 

এ 

সেই দিন রাধানাথ, আছে তব মনে, 

সেই দিন প্রিয়বর, মম সন্রিধানে 

বসিয়া অগাধ দুখে 

হ্রযিত শ্দিতমুখে, 
উপেন্জ তঞ্ের সেই কবিতা নুম্গর, 
শুনারে মোহিয়াছিলে আমার অন্তর ৷” 

উড়িয্যার নদনদী, সাগপ) হুদ, খন, পর্বত, মন্দির, 
দেবালয়, পশুপক্ষী ও কিংবদস্তী, শিল্প-কলা এবং এতিহাসিক 

ও ভৌগোলিক তথা রাধানাথের রচনার মধ্যে নিছিত 
আছে। প্রন্কৃতির সৌন্দর্য বণনে এবং পণ্ুপক্ষীর বিভিন্ন 

রূপ প্রদর্শনে রাধানাথ যতদুর ক্কৃতকার্য্য হইয়াছেন অভ 
তাহ! শুলভ নছে। বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি সন্বদ্ধে তাহার 

জ্ঞান অনভসাধারণ | কেবল উৎকল ভ্রমণে তিনি সন্ত হন 

নাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, গুজরাট, মহা?- 

রা&, বঙ্গ-বিহার, অযোধ্য!, কাশী ও দাঙ্িলি প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রদেশ ও স্থান পরিভ্রমণ করিয়া! ততৎ স্থানের নৈসগিক অবস্থ! 
সম্বন্ধে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । যেখানে 
সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন যঞ্রের সহিত দেই সৌন্দর্যকে 
গ্রহণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন । কবি 
রাবানাথ মরমী, হক্মদর্শা ও সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন । 
ভাঙার রচিত কবিতার মধ্যে পণ্ডপক্ষী সম্বন্ধে ধে সব 
বর্ণনা! জাছে তাহা হইতে নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধত করিলাম, 

' (১) 
“বিমল! তট্টনী-তট-কামনে 
বলন্ধে কোকিল ভ্রময়ত্বমে 



অগ্রহায়ণ 
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ন্দীকল কল শুনিন চঞ্চল 
হুয়ই-তোমন, চাটু বচনে 
নদীকু রহন্ড তাযু বিজনে ॥ 

(২) 

বাসর যৌবনে বি্টপীতলে 

বসস্ধি কলাপিকুল কুশলে, 
রতনথচিত--_পুচ্ছ আন্দোলিত 
করুতু সেকালে বহি শীতলে, 
সে ছবি রসিক রসন! বলে । 

(৩) 
অগ্ডগামী রবি বিভ] খটকিল! 

খড়দেউল ত্রিশুলে, 
ভা্গবী পুলিশ" হৎসরালী(১) উড়ি 

গলে খগগিরি-চুলে। 

(৪) 
বিশ্বু সরোবরে সিন্দুর লহরী 

খেলিল! মন্দ সমীরে, 
রথাজ-মিথুন দীপ দ্ডি ছাড়ি 

গলে বিপরীত তীরে । 

(৫) 

সহ্লা ভীষণ শার্দল আসিল! 
স্বগমারি সে নিঝরে, 

শোপিতে জাপল,ত নখ দন্ত তার, 
মুখ শোণিত ক্ষরে । 

(৬) 

ব্যান্র দেখি ভীরু গহ্বর তিতরে 

লুচিলা-ভয়-বিহ্বলে, 
তর তরে যাউ” উত্তরীয় দেখ' 

খসি পড়িলা ভূতলে । 

(৭) 

জল পিই বনে বাহুড়ও্ে ব্যাঙ 

ভেটিল! সেহি বদন, 
রভ্'লিপ্ত মুখে খও খও করি 

পকাইলা সেহছিক্ষণ। 

(৮) 
যুখ যুথ ছোই ভ্রমস্তি 

নানা রঙ্গে হরিণ 
তরঙ্গ চাহানি চাহাসি 

চারু শ্রীবা তোলিণ। 

কাব্যে পশুপক্ষীর লাম 
০০ পু শনি তে সি পর সস উপরি 

১৮৩. 
জস্টন্র। পদপানিনি জানি ও ৪ জি পান স্টিল, এসসি আগাছা 

(৯) 
হেমাঙ্গ হুলদীবসপ্ত(২) 

দেখি যেক্ছে সঞ্চান(৩) 

অন্তরীক্ষে ধাঁ সলসে 

ক্ষণপ্রভ। সমান। 

(১০) 

মুহ চচ্ছু মুন সঞ্চান 
পচ্চু করে বিস্তার, 

মনে করগত পলকে 

পরাছেল! পীকার। 

(১১) 
হুলদীবসন্ত একাজ 

প্রাণভয়ে অস্থির, 
ক্ষণে ধৃত ক্ষণে মুকত 

মনে নিজ শরীর । 

(১২) 
কাঞ্চন পুচ্ছকু সঞ্চান 

চণুক্ষণে পরশে, 

চঞ্চলে এড়াই শীকার 

থরে৷ তির্যকে খসে । 

(১৩). 
কাহি' অশ্বারোহী ঘেনি অশ্ববর 
কধযে বুলাই দিওই চক্কর । 

(১৪) 
অবগাচুচ্ছন্তে কী দলে দলে 
বিষম পরায়ে দিশি শ্বোতজলে । 

€ ১৫) 
দাসেরক(৪) আশ্রা করি তরুতল 

চোবাউচ্ছি গরীব! টেকি নিদ্বধল | 

(১৬) 

ভারবাহী যেতে গর্দভাদি করি 

সুচ্ছন্ধি দূরে গলে দলে চরি । 

(১৭) 
কুস্তাটুয়া (৫) খগ প্রভাত ডগরা 
রঙ্গে বঙ্জাইল! কানন নাগর] । 

(১৮) 

বিছিলে কান্তারে কুট কৌশিক (৬) 
চযাপুজ(৭) মিলি উধা-তৌধ্যজ্জিক । 

(১৯) 

মন্দানিলে বুলুজচ্ছি সিংহাসন, 
বঞ্ছ তোলি বহ তাগুবে যেসন। 



(২০) 
তা সঙ্গে মিশিল! ভ্রমরসঙ্গীত, 
বমবিহ্ক্ষর় কাকলি ললিত । 

(২১) 
হংস চক্রবাক জলে অবতরি 
বেড়্িণ দেবী বুলিলে পরি । 
্গন্বগী তীয়ে তৃণাহার ছাড়ি 
উদ্গ্রীবে চাহি'লে হোই ধাড়াধাড়ি। রী 

(২২) 
কপে।তে রাবিলে তরুষণ্ডে লুচি, 
প্র অন্তরালে রাবিলে *গুচি(৮)। 
আচলে কোচিলাখা ইক (৯) রাব 

প্রচারিলা বনে মধ্যা্ক প্রভাব । 

নদ্দীকৃপৃ শি স্বজাতির স্বর 

নদীকৃলবন্ধু(১০) দেল! প্রত্যুত্তর । 

(২৩) 
রথাঙগী ভাসই কাঠযোড়ি নীরে 

থরে কাণ্ডে, থরে অনাই মিছিরে 
পটিআদহর] পক্ষী দলে দলে, 
উর্ডি আনুচ্ন্তি নতে কোলাঘলে ; 
গউড়ে মধুরে মুরলী বজাই 
পঠার গোঠকু আনহ্ুচ্ছন্তি গাই । 

(২৪) 
তেমুঙামী নামে গহিন এবে বিদত লোকে, 

তশ্তীকুঞ্কে জায়! সঙ্গে রক্রে খছি শ্রীড়স্তি কোকে(১১)। 

(২৪) র 
পাণ্রিধিকি বিজে হেলে নরবর আরোহণ হস্ী(১২) 

কুমাবিধী সঙ্গে অমাতীরে খেনি বিজে হত্জস্তি, 
প্রতিদ্দিন উষা! এনহপূপে যাই নৃপগহনে 
দেখুথাই বনে ম্বগল্পা কৌশল মিবিঞ& মনে ॥ 
দেখুখাই বন-_পশুপক্ষক্ষর চেষ্টা ইঙ্গিত, 
সাহস, সাধবস, শ্সেছ, মায়! আদি যহ্ছি ক্চিত; 
কৌতুকে কাননে কপুথাই মনে রাজেন্র হত! 
স্বগয়ু কুলর দেশ-কাল-্ঞান হ্ত্ত-লঘ্ুতা, 

নিতি দেখি রঙ্গ এফ্রিপে মঞ্জু হত্তী উপরু 
' ম্বথগর। হঃখকু শ্লাষ্য গণিল। সে গৃহ-সুথরু | 

(২৬) 
প্রদেশে সন্গনীব্রাতে বিজে করি সুচি পোতে 

করুথাই নক্র(১৩) সংহার বলাঙ্গী হন্সিত শ্রোতে। 

(২৭) 
অদূরে যাহায় বিরাজই শান্ী শুজা পর্বত 
শারিগুঅ1(১৪) রবে বঙ্কারিত যার গুহা! সতত । 

রি! 

১ | 

২ ॥ 

৩ । 

৪ 

| 

১৪৫৩ 

(২৮) 
কহসাপ্পিলতা _স্তামলসিকতা৷ কুদেবিহার 
করুথান্তি যি ক্ৃফসায় সঙ্গে কুরঙ্গী(১৫) বার, 

(২৯) 
তরঙ্গে ওলটি ফুর-রঙ্গে করি মুখব্যাদান 
মকর শিশুমার (১৬) পোধিনে উধ্যান্ধি নাবিক প্রাণ। 

(৩০) 
নীড়ক্রোড়ে বসি সারস-দম্পতি যহিনিরোলে 
প্রাংসু-তুণ-বনে দোলুথাস্তি সিচ্কু বাধুহিক্সোলে। 

(৩১) 
বিলি-ঝঞারিত-_ _মহারপ্য তহি'খিল! পেকালে 

সদা সুলীতল নান। বণম্পতি-ত্রততী-মালে | 

(৩২) 
মীনলোভে কলা পাপিকাক(১৭) বুড়ি আলোড়ে জল, 
দীর্ঘ গরীব! টেকি হ্বানে স্থানে বক ব্যানে নিশ্চল । 
নিকাঞ্চনে রহি, নিঃশক্ষে বিহরি চাহান্তি নাহি" 

কক্ষ (১৮) হংপরালী যু গোড় কার়িযিবাকু কাছ 

(৩৩) 
সহত করে সে ভূতলে ফিঙ্গিলে অনলপ্ঞি, 

তরুষণ্ডে লুচি সঘনে রটিলা সিন্দুরমু ভী(১৯)। 
(৩৪) 

উড়িয়াউচ্ছস্থি হংসে বোল! হোই রক্ত অংশুকে 

কুলীর অদণ(২০) পর্ব পাধাবার পুলিন-মুখে । 

( ৬৫) 
রজনীর গর্ভ উজ উদ্জলি দিগ-গগন 

ফলী-ফপা পরিবাতে দোহলিল! চিতা দহন 

স্বনিলে পবন হযেছে নিশীঘিনী করুণগয় 

বিপ্লিরব শুনি কলা সে দৃশ্তধু গভীরতর | 

(৩৬) 
উড়,চ্ছস্তি সৌর করে এজাপতি 

ন্নাত ইন্ত্রধনু বণে, 

উড়, উড়, থরে বসি পড়,চছস্ধি 
কেঞ্ডেপুম্পে কেওে পর্থে। 

ভরতিয়1(২১) নিজ প্রিয়া সঙ্গে নাট্য 
তরঙ্গে মগ্ন নাটুআ।, 

ইন্্রবনু খও পাত্র খণ্ড উড়া 
দই খুলে বালিশুআ1(২২) | 

সত সত শপ পপ তক সত  " শেপ আলাপ জি সপ তল 

পাদটীক! 
হংসরালী-_ 11561100698] 

ফ্লদীবসন্ত--131808 1)08060 01109 

সঞ্চান---81000 

ঘাসেরক--উ& 

কুস্ভাটুয়া -কুখ! [92019 
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সভ্যতার সমন্বয় 

প্রীদেবেন্দ্নাথ চট্োপাধ্যায় 

জামর] জতি সহঞ্জে প্রাচা ও পাশ্চান্তযের সমন্য় সাধনের কথা 

বলিয়া থাকি | কিন্তু সমন্বয় সাধনের চেষ্টাযে অপাধ্য 

সাধনের মত এ কথাট। ভাবিয়া! দেখি না । দার্শনিক পণ্ডিত 

জাচাধ্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 

সত্য বলেতে প্রাচোর সঙ্গে পাশ্চান্ত্য ভাবের মিলন কোন 
ব্যক্তির মধ্যে পেখিয়াছি বপিয়! মনে হয় নং! সমপ্যয় পাই 

একটা ছুগ্গহ ব্যাপার, সহানুভূতি দৃষ্টি যদ থাকে 'ঠাহা 

হইলেই যথেষ্ট পাইলাম বলিতে হইবে । এক জাতি অপর 

জাতিকে বুবিত্তে চেষ্টা করে না; ইহা নানা অগ্রায়। 
ভাষা! ধর্শ আচার শীতি প্রস্থন্তি বাধাঙ্গ্ূপ ফাড়াইয়া আছে। 

জুতর]ং এই বিরাট গণ্ডীকে পা হইবার মত মন না থাকিলে 

কোন জাতির কণ্টির মর্দনকথা আমরা বুবিব না । এই যে 

বাধার কথ! বলিয়াছি, দ্বাতীয়ত বা অর্থনৈতিক স্বার্থ আসিয়া 

সেই বাধাকে দিন দিন হুর্গজ্ব্যি করিয়া তুলিতেছে। সুরাহ 

দিন ঘত্তই যাইতেছে নানা উপায়ে এক জাতি অগ্ু জাতি 
হইতে পৃথক হৃইম্া যাইবার আশক্ষাই তত বেণী হইতেছে | 

অবশ্য এ কথা বলিতে পারা যায় যে, স্থান কালের অতীত 

হইয়া, জড়ত্ব ও সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া! পরধর্থকে বুবিবার 
মত ওঁদার্ধ্য ছই-এক জন মনীষীযন হইতেছে । কিন্ত রাজনীতি- 
বিদদের চালে পল্ড়য়া এমন লোকেদের উপর জাতির 

অধিকাংশ লোকই বিরূপ হয়। উদাহরণস্বরূপ খল যায় মহ! 
মনীষী রম্য] রোলণার কথ! | তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় ঃ সুতরাং 
ফরাসী-ছার্ানীর যুদ্ধ তিনি অন্তর হইতে অপছন; করিতেন ; 

এই কারণেই তিনি ছিলেন দেশের অপ্রিয় । আবার দেখা 
যায়, দেশের স্বার্থে রাজনীতিবিদ পরস্বাপহরণ করিতেছেন, 
অপর দেশের বাচিবার অধিকার পধ্যঙ নিঃসক্ষোচে বিলোপ 

কর্সিতে চাঁহিতেছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্)তা ব্রিবেকবুছি, 
বর্মজান প্রভৃতি মিগৃহীত জাতির প্রতি ব্যবহারের সময় 

তাহার! ভুলিয়া যাণ। ভারতবাসীর প্রতি ইংলগডের শিক্ষিত 
রাজনীতিবিদদের আচরণ দেখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত 
হইবে। বর্তযান পাশ্চান্ত্য সভ্যতার খ্বন্ধপ এই যিলনের 

পক্ষে প্রধান অন্তরায় । সুতরাং এ সভাতার পরিবর্তন বা ধ্বংস 

ন| হইলে যে মিলণ হইতে পারে তাহ] মনে হয় না। 

এ সভাতার মর্্থলে যে অপরকে উৎসাদদিত করিয়! 

অ।পনার ভোগের পথকে উশ্ুঞ্ করিবার একটা উৎকট চেষ্টা 

আছে তাঙা অদ্ধীকার করিতে পারা যায় নাঁ। র্রধীন্্রনাথের 
মতে এই চেষ্ট! রাঙ্রের মধ্য দিয়া বাশ্ত করিতে পারা যায় 

খলিয়া পাশ্চান্ত্য সত্যতার মর্নূল হইতেছে তাহার রাগ্রে। 
রাষ্ট্রের ভাল জাতির ভাল; রাগের মন্দ জাতির মন্দ। কিন্তু 

দেখা যাইতেছে ইউরোপের কোন রাঠেই সমঠির স্বার্থের 

সহিত বাঞ্তির প্ার্থের মিল নাই। মিল না থাকার জন 

দলে দলে ব্ক্তিত্যে ব্যক্তিতে হানাহানির বিরাম লাই। 

যত দিন রাষ্্র থাকিবে জাতির মঙ্গল-অমঙ্গলের মূলে তত দিন 
এই শঞ্তিকে করায়ত করিবার জ্স্থ হানাহানি মারামারি 
চলিবেই চলিবে । আবার ব্যঞ্জি'র স্বার্থকে অধলগ্বন করিয়! এক 

জাতি অন্ত জাতির ক্ষতি করিয়া আপনার স্বার্থপাধন করিবার 

চেষ্টা করিতেছে । অনেকে বলেন বাণিজ্যিক সভ্যতার এই 
পরিণতি বা] জাতীয়তাযুলক রাষ্ট্রেরও এই একই পরিণতি । 

সুতরাং এই পরিণতির হাত হইতে জগংকে বাঁচাইবার 

পথ কেহ" কেহ খু'জিয়াছেন আত্তর্জাতিকতায়, আবার কেহ, 
বা খু'জিয়াছেন পুঁজিবাদের মূলোচ্ছেদে ৷ বাট্রণাও রাসেল 
এ সভ্যতা থে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য তাহ] দিব্যচক্ষে দেখিয়া! নুতন 

আদর্শে জগতকে গড়িতে চাহিয়়াছেন। তাহার মূল কথা, 
জাতীয়তার বিনাশপাধন ও পু'জিবাদের উচ্ছেদ । সক্ষে সঙ্গে 
নুতন আদর্শে নূতন শিক্ষা-দীক্ষ! দিয়া বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি 
লইয়া বিজানের সাহায্যে মৃতন সমাজ হৃষ্টি করিয়া একটী 
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চাছেন। এখানে শক্তি থাকিবে জান্ী ও মানব-প্রেমিক- 

দেয় হাতে বাহার জগতের চেহার1 বিজ্ঞানের সাহায্যে 

বদলাইয়! দিবেন। রাশিয়া যে আদর্শ পাশ্চাতা দেশে 
আনিয়াহে তাহা অভিনব বটে, কিন্তু তাছাও পরীক্ষামূলক 
ভাবে চলিতেছে ও ব্যক্তিথ্াধীনতা সেখানে যথেষ্ঠ ক্ষ 
ক্ইয়াছে। তবে রাশিয়া সম্বন্ধে আশার কথা এই যে, তাহা- 
দের চেষ্ট! নিরর্থক নয়। তাছার প্রমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে 
দিয়াছে । প্রেম ও সেবার উপর না হুইয়] তাহাদের রা যদি 
অত্যাচারের উপর প্রতিষঠিত হইত, তাহা! হইলে জার্মাশীর 
স্জাতে তাহা! চুর্ণবিচুর্ণ হুইক্সা যাইত । রাশিয়ার আদর্শ 
জড়বাদধী পাশ্চাত্যের নিকট ভাল হইলেও তাঁছাই যে সভ্যক্ার 
শেষ কথা নয় তাহ বুঝিবার সময় আপিয়াছে। রাশিয়ার 
আদর্শ আমাদের বদ্মান অবন্ধায় আশার আলো! হয়ত 

দেখাইতেছে, কিন আদর্শ যদি লইতেই হয় তাহা হইলে জড়- 
বার্দীর আদর্শ আধো লইব কিন! বিচার করিয়া দেখা উচিত। 
মনীধী এইচ. জি. ওয়েলস বলিয়াছেন _.“ইউরোপের প্রাধানত 
মা হই তিন শত বৎসরের; জগতের ইতিহাসে ইছা 
ধর্তবাই নয়। ইউরোপ হুঃস্বপ্রের ঘোরে যে ক্রাঙ্কেনষ্ঠাইন 

গুড়িয়াছে রাশিয়। তাহা বিন করিবার ব্যবস্থা করিল। 
তাহার কৌশপশ একটা বিপদ এড়াইবার কৌশল মাত্র । 

তাহ! পিয়। ষে জীবনকে গড়িতে পারা যাইবে, জগতে শাস্তি 
আন! যাইবে, যান্যের জাত্বার ক্ষুধা মিটাইতে পারা যাইবে 
তাহা! মনে হুয় না।' তবে একট! বাচিবার প্রয়াস হিসাবে 
ইছাকে শ্রদ্ধা কি এ কথা বলিলে অপলাপ হুইবে না। 

যে ধারণার উপর ভিতি করিয়া বর্তমান ধনিক সভ্যতা 

গড়িয়। উঠিয়াছে তাহ! আন্মরিক পরিবেশে সত্য বলিয়! মনে 
হইলেও তাহা যে মিথ্যা হাহা রাশিয়া কথঞ্চিং প্রমাণ 
করিয়াছে । মানুষেব স্বভাবে স্বার্থ বা পশুতাব থাকিলেও 
তাহার যে দেরভাব জাছে তাহ! অন্বীকার করা যায় না!। 
অবস্থা-বিশেষে এই সদ্ভাবের যথে& বিকাশ হইতে পারে। 

বর্তমান সভ্যতায় ইহার সুযোগ কম, কিন্তু ইহাকে বিকশিত 
করিবার সমস্তাই ব€মান সভ্যতার সমস্তা বলা যাইতে পারে । 

প্রেমের মধ্যেঃ সেবার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে এক কথায় ধর্ম্ব- 

বোধের মধ্যেই জগতের সকল সমন্তার সমাধান রহিয়াছে । 
অবশ্য ইহার সঙ্গে থাকা প্রয়োজন যথোপযুক্ত জান | প্রেম ও 

জানের মধ্য দিয়াই জগতের মুক্তি। মনীষী পাসেল এই 
কথাই তাহার নান! গ্রন্থে বারবার বুঝাইতে চাছিয়াছেন। 

মনে হুয় অধ্যাত্ববাদী ভারত প্রেমের দ্বার! সেবার দ্বার! ও 
ত]াগের দ্বারা! প্রকৃতই যে পরকে আপন করিতে পারা যায় 
তাহা বুবিয়াছে ও জগংকে বুঝাইয়াছে। তারতে বহু ধর্শ, বহু 
ভাষা ও আদর্শেপ্ সঙ্ঘাত হইলেও সে সকলকে খীকার করিয়া 

যথাযোগ্য স্থান দিয়াছে । ভারতের ধর্খেও অধিকান্ীতেদেয় যে 

প্রহাঙ্ী 
এসি, নি নত ০ এ এপ সি ওটি চা পিউ ওটি নু ও ছি জ ত পসিতি 

শভ্ভিমান আদর্শে দুপ্রতিষ্ঠ সুন্দর সভ্যতা তিমি গড়িতে. পরম উদার মত দেখা যায় তাহাও ভারতের, ভারতীয় মনের 
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বিশ্বতোমুখিতার পরিচায়ক । ভারতীয় মনীধীর! ইহাকে শ্রদ্ধার 
সহিত গ্বীকার করিতে বলিয়াছেন । প্রাচীনপন্থী হুইয়াই ভৃদেব 
মুখোপাধ্যায় ভারতের এই সনাতন ধর্মকে স্বীকার করিতে 
বলিয়াছেন। কিন্তু এই বানী, জগতের সকল ধর্মের যাহা সার- 

ভূত তাছ গ্রীরামক্কফের দ্রিবাজীবনে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত 

হইয়াছে ও তাহার শিষা বিবেকানঙ্গ তা পাশ্চাভা জগতে 

প্রচার করিয়াছেন। রবীন্রনাথ ও ট্রাজরবিদ্দ ভারতের এই 
আধ্যাস্তিক সম্পব্ের দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

ইউরোপের মনীষীর। ইহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানিয়া লইয়াছেন। 

অধ্যাপক রাধারফন ভারতের বাণী ইউরোপকে নুতন করিয়! 
শনাইতেছেন। পে খাধী যে ইউরোপায়দের হৃদয়ে স্পন্দন 

আ.নিয়াছে ত|হ] পীকার করিতে হঈবে। বিজান ধে সকল 

সমন্তার সমাধান করিতে পারে নাই, অ।ধাখ্থিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া 

অতৃপ্ত ইউরোপকে নিজেকে নুতন করিয়া চিনিতে হইবে ও 
প্রকাশ করিতে হইবে এই ধরণের কথা শুন! যাইতেছে। 
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দার্শনিক গ্রঙ্ছে অধ্যাপক ঝোয়াড পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোথায় 

ব্যর্থতা ও 1) দর্শন কেমন কিয়! সেই ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই 
জীবনে সার্থকত1 আনিতে চায় এবং সত্যই বহু ব)ক্তির জীবনে 

তাহা! আনিতে পারিয়াছে তাহা জতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন । 

রামককফ, গান্থীজী ও রবীন্দ্রনাথের বা মহামনীবী রোম 
কোল? ইউরোপের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন ও তাহার 
মধ্যে অতৃপ্ত ইউরোপ শাস্তির পথ থু'জিয়া পাইবে ইহছারও 

ইঙ্রিত করিয়াছেন । আমর! জানি গ্রজরবিন্দও ভারতের বাঙ্গী 

জগতের সন্মুথে ধরিয়াছেন ও নব দেব-মানবের এক বিরাট 
আঘর্শ স্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন। জ্যানি বেশান্ত ও 

খিওসফিক্যাল সোসাইটি ভারতের ধর্মের সহিত প্রতীচ্যকে 
পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন | ইহার ফলও কলিতে আরম্ত 
করিয়াছে । সত্যকার অনুপঞ্ধিংনুগণ ভারতের বাধ শ্রদ্ধার 

সহ্বিত শুনিয়াছেন ও বিভ্রান্ত জগংকে তাহা শুনাইতে 
চাহিতেছেন। আমর! জাশি বিখ্যাত বিজানী হাক্সলি আজ 
তর্কের পথ ছাড়িয়া আধ্যাজিক পথের সন্ধান করিতেছেন । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন এই উদার ভিতিতেই ক্ইবে। 
ইহাই প্রক্কত মিলন বা সমন্বয় । অবঙ্ক সমন্বয়ের মধ্যে 
ব্যক্িত্বের বিলোপ হয় না, হয় পুর্ণতর ব্যঙ্ত্বের প্রকাশ। 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জালী ও ধ্যানী যাহারা তাহার! তারতের 
মনীষী ও আচার্ধ্যদের কথ। শ্রদ্ধার সছ্িত শুনিতেছেন। মিলন 

বা সমন্বয় আন্গও ঘটে নাই। ইহার পথ প্রস্তত হইতেছে 
মাত্র । মনে হয় এক একটি বিশ্বগ্রাসী বুদ্ধে এই মিলনের পথ 

প্রশস্ততর এহইতেছে। রাজনীতিকেরা যে মিলন “বা সমন্বয় 
চাহেন না তাহ) স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে । এ মুদ্ধ যখন শেষ 
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হইল তখন কত আশাই না! করা পিয়াছিল যে বিশ্ব-সৌভ্রাত 
এইবার জগতে প্রতিঠিত হইল, কি হিংসা, সংশয় ও শজি-দস্ত 
যেমন এক পক্ষকে করিল জন্ধ, তেমনি ছিংস] ও খ্বার্থ-প্রপণোদিত 
হুইয়৷ অপর পক্ষ ইছাকে দংশন করিয়! চলিয়াছে। ইহার 
পরিণতি বোধ হয় আর এব যুদ্ধে । ওয়েনডেল উইলকি €)//% 

177714 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে কারণে যুদ্ধ হয় সেই 

যুল কারণকে উৎখাত করতে না পারিলে এ বুদ ধিজয়লাভ 
ঘটিলেও জেতারাই প্রঞতপক্ষে পরাপ্ধিত হইয়াছেন বুধিতে 

হুইবে। জনগ্রপর পুজিখাধী মনোবৃত্তি নেতাদের রাজনৈতিক 

দুষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । মাধারা যিলন চাহেন তাহাদের 

সংখ্যা এত কম ও ঝুচত্রী রাজনীতিবিদদের শক্তি এত বেশী 

যে মিলনের চেষ&া ভ্রমশ:ই খ্যাত হুইয়। যাইতেছে । 

ভারতীয় আদর্শ বিরাট হইলেও, ইংরেজ আগমনের সময়ে 
পাশ্চশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতখাসীর পরিচিত হওয়ায় 
সম্ভতাবন! ছিল না। এদেশধাশীৰ মধ্যে তাহ! প্রচলনের উদ্ছেশ্যে 
রামমোহন পাশ্চাও শিক্ষ! প্রবর্থনের চেষ্টা করেন । ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজান আমাদের মধ্যে জাতীয় জীবন আনিয়াছে, 

আমাদের অবঞার কথ! ভাবাহতে শিখাইয়াছে, জাতীয় শিক্ষা 

দীক্ষার জঙ্জ একট অগ্রাগ আগাইয়াছে। ইউরোপের সংস্পর্শে 

আগিয়া আমরা আপপাধের চিনিয়াছি ₹ বুবিয়াছি স্বতন্ত্র 
জাতীয় জীবন শা হইসে আমাদের জীবন বার্ধ। আমাদের 
শিক্ষ। সাহিতা, শিল্প, আধ্যাপ্রিকতার যে একাজ প্রয়োজন 

আছে, শুধু আমাদের প্রাণের আশা-আকাঙ্ষাকে মিটাইবার 

জন নহে পরদ্ধ জগতের মধ্যে নুতন আদর্শ প্রচারের অন্তও 

বটে__এ কথ! আমর। ইংবেজদের পাহ্চর্য্যে আসিয়া খুবিয়াছি। 

ইংরেজদের সাহ্চর্ধা আমাদের যে সাহিত্য, শিল্প প্রন্থৃতি 

দিয়াছে তাহা হুন্দর হইলেও খুব বড়'কথ| নয় ইচ্ার তাল ও 

মন্দ উভয় ধিকই আছে। ইংরেজের সংস্পর্শে বাবসাবাপিজ্য বা 

1100561181191) পাইয়াছি । ইকাতে প্রাচীন সমাজ ভাঙিয়! 

যাইতে বসিয়াছে অথচ নুতন করিয়! গড়িবার শক্তি আমাদের 
মাই। নূতন ও পুরাতনের প্রবল সক্ঘর্ষে আমর যে আদর্শের 
সমখয়ের জ্ভ চেষ্টা করিতেছি তাহাকে জোড়াতালি দেওয়া 

ভিন্ন অন কিছুই বল! চলে না। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার 

অধিকার নাই অধচ সঙ্ঘর্ধ নিরস্তর ভীঘণতর হৃইয়। আমাদের 

ছিন্ন ভিশ্ন করিয়। আপিতেছে ইহাই ভারতবাসীর জীবনের 

শোচনীয় ধিক । বিপ্লবের মধ্য দিয়া সমক্তার সমাধানের যে 

চেষ্ট! তাহ! রাশিয়ার আদর্শ বটে, কিন্তু তাহ! যে আমাদেরও 

আদর্শ তাহা! বলিন্তে পারা যায় না। কমিউণিজম্ যে 

আমাদেরও রোগে মকরধ্বজের কাজ কন্সিবে তাহা! কেমন 

করিয়া জামিলাম ? আমাদের সাছিত্যে কাঙালপনা ও 

চরঘ দৈভ প্রাচীন আদর্শ ধুলায় লুটাইয়া যেমন সদন্ধে 

জাপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেছে, মনে হয় অর্থনীতি ও রাজ- 

শীতির ক্ষেত্রেও তেমনি যাহারা ফাঙাল ও দীন তাহারাই 
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রাশিয়ার মাছলি ভারতের হাতে দিয়! ভারতের সর্বয়োগ দয় 
কগিতে চাছে। ইহা! আমার মনগড়া! কথ। হইতে পারে কিন্তু 

এঁতিহৃকে ঘাঞ্ছারা মানে না, জাদর্শে যাহার! বিশাপবান নহে 

তাহাদের বিশাস করি কেমন করিয়া! ? 

আমর। দেখিয়াছি ভারতে সভাতার সময় সাধনের যে 

চেষ্টা তাহা যথেষ্ঠ নয়। কতকটা ঝাজ হইয়াছে শিক্ষিত ও 

মনীষীদের খারা । ইউরোপের র্রাক্ধনীতি ও ব্যবসাবাশিজ্য 
আমাদের দেশে মন্মাস্তিক ছঃখের কারণ হইয়াছে । সাহিত্যে 

ও শিল্পে আমর! কতকটা কৃতিখ দেখাইয়াছি, কিন্ত 
রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও জীবনকে সার্থক 

করিতে যে জামাদের স্বাধীনতা] প্রয়োজন ইহার বোধই 

আমাদের শ্রেষ্ঠ লাভ। স্বাধীনতা যদি লাভ করি জামাদের 
সমাজ, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি সমন্তই জুজ্দর ও 

স্বাঞ্াপ্রদ হইবে । এ পর্যাপ্ত যাহা! হইয়াছে তাহাতে ইহাই 
বুঝায় যে, ইউরোপ যে রাঞ্রসিক ভাবে ও যে বিজ্ঞানের চ্চায় 

সামাজিক জীবনে নুখ-্বাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে মানুষ হইয়া বাচিতে 

হইলে জামাদেরও তাহ নিতান্ত প্রয়োজন ৷ মনে হয়, ইউ- 
রোপের সহিত আমাদের মিলন ব। সমদয়ের তাগিদ আসিবে 

এই বিজ্ঞান ও শিক্গোন্নতির দিক দিয়! | আমর] ভারতের চল্লিশ 

কোটি নর-নারীর জগ্ত যে শিল্প-ব্যবস্থ! চাহ তাহাতে যেন 
পু'জিপতিদের লু্ধ দৃষ্টি না থাকে । বিপ্লব না জানিয়াও কেমন 
করিয়া তাছা! সম্ভব কর! যায় তাহাই বিচাধ্য। এখনে! 
যন্্রশিক্ খুধ প্রসার লাভ করে শাই। সুতরাং যদি এদেশে 

ধারের হাতে ব্বখৎ শিল্প ঝুলি প্রথম হুহতে তুলিয়! দিবার চে&! 
করা যায় তাহ হইলে অেনী-সঞ্খাতকে এড়ানো! যাইতে পারে । 

মোটের উপর ইউরোপ ও এশিয়ার সপ্ধন্ধ সমানে সমানে 

নয়। এ সম্বন্ধ তক্ষ/ ও ভক্ষকের সথদ্ধ। ইংরেজ ভারতে যাছা। 

করিয়াছে তাহাতে ভারত থুণী নয়, ইংরেজও নয়। শ্রদ্ধা ও 
দরধ ন। থাকিলে কোনে! জাতির মর্থে প্রবেশ করা যাক না। 

ইংরেজ কধি কিপলিং ভারতে বহুধিন ছিপেন কিন্ধ সাহিত্যিক 

হইয়াও এ জাতের মর্ঘ-কথা বুকিতে চান নাই ঘা! পারেন 
নাই। তাহার 3খীকারোক্তি, 
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প্রভৃতি হইতে ব। তাহার উপজ্জাল 47৫7% ও বছ রচনা 
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পাঠ করিয়! বুঝি-_ বে ভালবাসা বা! প্রেমের স্পর্শে হাদয় আপনা 
হইতেই খুলিয়া যায়, সে স্পর্শ কবি হইলেও কিপলিঙ্ের 
ছিল না ও এদেশীয় শাসক বা ব্যবলাদায় ইংরেজের নাই। 
তাহাদের ব্যবহারে হাদয়ের পরিচয় নাই । তাহার] এ দেশে 
থাকিয়াও পরদেশী । অথচ মিলনের পথ কত সহজেই হারা 
জ্ছুগম করিতে পারিতেন | ভালবাসিয়! খিদেপীও তার তধাসীর 
চি জয় করিয়াছেন? দীন্বদ্ধু, এন্$জ ইহার উদাহরণ । ইংরেজ 

বিচার দিয়াছে ; আমর! বিচার চাহি না, চাহি তাহার হুদয়। 
কিন্ত লোভ ও শক্তিদন্তে ইংরেজ আপনাকে দুরে সরাইয়া 
রাখিয়াছে। লর্ড একুটন বলিতেন, “1১১: 1000৯ 19 

0০01101)6 81) 80501000 [00091 0017 00)0 8050101601),, 

ইংরেজও শভিদত্তে শক্তির অপব্যবহার করিয়াছে এবং 

সাধারণ মাগ্ষের হৃদয়ের সন্বন্ধ আমাদের সহিত রাখে নাই। 

কাজেই সেই দিক দিয়া তিক্ততা ষথেষ্ বাড়িয়! উঠিয়াছে। 

সুতরাং দেখিতেছি সভ্যতার সমন্বয় ছুরহু ব্যাপার । যদি 

উভয় জাতি এক হইতে চায়, পরস্পরকে শ্রদ্ধার সহিত বুঝিতে 
চায় ও তাহাদের রান্নৈতিক ব৷ অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা! 
সমান হয় তবেই এ মিলন বা সমন্বয় ঘটিতে পারে। এক 

জাতি ছোট হইলে মিলণ ছয় বিড়ধনার কারণ, যেহেতু তাহার 

শসা ভু ৪ তান হজ ভাজ জি আরিকা উর ৪ রঃ পজ ও পলি হি পি 

প্রবাসী 
রস 

১৩৫৩. 
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মিলন-বিষয়ে জাগ্রহ ও অন্থরাগ থাকে না। আমরা দেখিয়[ছি, 
ভারতের সফিত পাশ্চাত্য জগতের সমন্বয় বর্তমান অবস্থায় সম্ভব 
নয়---তাহ। ভারত ও পাশ্চাত্য জগং কাহারও উপকার করিষে 

না। এ সমন্বয় দেশের গভীর প্রয়োজনের তাগিদে আসা 
আবশ্তক, তাহা না হইলে মিলন হইবে বিড়দনার কারণ । এ 

মিলনের অবস্থা এখনও বছদুরে । প্রাচ্য ও পাশ্চাণ্যের মহা" 
মন্নীধীরা এখন ইঙার পর্প দেখিতেছেশ ও পথ প্রস্তত 

করিতেছেন । রবীন্দনাথের ধান আমর] তদ্ধার সহিত শরণ 
করিতে চাই, কেনন] পরাধীশ ও লাঞ্ছিত ভারত এখনও যে 
রামকফ, বিবেকাশন্দ, শ্াযমোধ্ন, অরবিন্দ, রবীঞ্গনাথ ও 

গান্ধীর মত মহামানবদের অগ্মদান করিতে পারে ইহাতেই 

বিশ্বান করিতে ইচ্ছা হয় জগংকে শুনাইবার মত থানী নিশ্চয়ই 

ভারতের আছে £-_-“অ(শ। করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগের 

মেখমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নিশ্দল আত্মপ্রকাশ হয়ত 
আরন্ড হবে এই শুর্ববাচলেশ সুযের্োদয়ের দিগন্ত থেকে ।” 

পাশ্চাত্য জগংও আক্ব এই আশাই করুক। তাহার সভাত। 

নুতন রূপ লাভ করুক। রোম] রোলাব স্বপ্ন সার্থক হউক । 
ইউরোপ আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ কুক অ|র ভারত লাভ 

কুক বিজ্ঞানে প্রপার ও কর্খোনাধন] | 

জ্বলে নোয়াখালি 
শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশন্মা 

হয়তে। শুনেছ বধু, আমা বাংল। দেশ 

সুজলা সুফল, শন্তষ্জামলা উপনিবেশ । 
হাসি জার গানে, স্বর্ণা ধানে, কলোচ্ছ 

ন্বেছে আর প্রেমে, নাক্সীদের চোখে, নীলোংপল। 
আকাশে প্রদীপ, বাতাসেতে মধু, পুর্ণ মন-.- 

দিনের সুর্য, রাতের জ্যোছনা, মধু স্বপন | 

তালীবন, জার নান্নিকেলবনে, নামে আবেশ-_ 
শুনেছ বন্ধু, দেখে যাও এপে, বাংলা দেশ | 

ঘলে নোয়াখালি, হলে কলকাতা, স্বলছে ঢাকা, 
ছলে ধানবন, বলে নারীদের অঙ্গরাখা | 
পুড়ে গেল ঘর, সার! প্রান্তর, অগ্লিরাগে-_ 
পাল হয়ে গেছে; তোমারে! চোখে কি সে আচ লাগে? 

ঢাকছে! কি চোখ? মিথ্যে বধু কানেতে.ভাই-_ 
শিশুধদ্ধের আত'নাদের রেশ যে পাই ! 
শেষ চীংকার, আতরজধনের, লাগছে বেশ | 
দেখছে পৃথিবী, দেখছে ভায়ত বাংলা দেশ ! 

চমকাও কেন? ঠেকল কিকিছু পায়ের তল? 

কিছু নয় ভাই হুর তো রঞ্ভ, হয় তো! জল 

সভ্ভোবিধব! তাদেরি চোখের সম্ভবতঃ ; 
যেও না৷ এখনি, সামান্ এতে। দেখবে কতে। | 

ঘলে নোয়াখালি ত্বলে সন্দ্বীপ, ক্ষতি কাছার ? 
বিংশ শতক সভ্যতা-তলে রংবাছার | 

বর্ষের নামে চলিয়াছে একি বিষম থেষ? 

লজ্জা! কিসের ? জরি উজল বাংল! দেশ! 

গলিত শবের, মাংসে তৃপ্ত শকুনিদল-_ 

অনেক উঁচুতে, রা জাবাগের শৈলাচল। 
সেখানে বন্ধু, পৌঁছবে নাতো, দীর্ঘন্বাসে 
পাইনবনের মাখেতে হাসছে শৈলাুবাস | 

প্রতি চক্ষের নীলোৎপলেতে কি সংশয় | 
আকাশে বাতাসে জশন্ীন্ি কার! | নেইক' তয় 

ছলে নোয়াখালি, স্ধলে কলকাতা, খুলছে বেশ ! 

বন্ধু আমার, এসে! এসো দেখো- বাংলা দেশ | 



নব-সন্যাস 
স্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

2) 

এত করিয়া সঞ্চিত মনের লিক্ধত। কিন্তু এক মুহ্তেহই বিন 
হইয়া গেল। 

সুর্যান্ত হইয়া গিয়াছে, ঘুর পথ পৌছিতেও সময় লাগিখে। 

টুলু উঠিল। পকেটে ভান হাতট| দিয়! ব্যাগটা বগ্সিল, 
সবাইয়ের হাতে ভুটা কণ্িয়া পয়স। ধিলে কেমন হুয় ?.. 

একটু ভাবিল, তাহার পর হাতট] বাহির করিয়া পইল, 

“ভিক্ষে ভিক্ষে” খেলার পর এ যেশ নেহাত ভিক্ষ। দেওয়াই 

হইবে; দেওয়ার আনন্সটুক্বকে এতাধে কলুষিত করিতে মন 
ধরিতেছে ন|। আঞ। খলিল, “কাল আসবি, তোদের 

দিদিমাকে শিক়ে__নিশ্চয় বুঝলি ?” 
হাওয়াটা চযৎকার লাগিতেছে, নিজেকে তাগিদ দিতে 

ইচ্ছে! কপিতেছে শ! । ধরে যধি গিয়া (দেখেই ম্যানেজারের 

পোক' আতিয়া ভিঠপে বাহিরে তালা লাগাই! দিয়াছে, 

বশমাপী দ্ম।টিয়! উঠিতে পারে শাহ । টুধু প্রপশ্ন মনেই 
ব্যাপারটাকে শ্রহণ করিয় পরতিকারে লাগিয়া যাইবে, প্রসন্ন 

মনে আন্গ ভাল মন্দ সব কিছুকেই তাহার দশ বলিয়াই মাথ। 

পাতিয়। লইতে ইচ্ছা কর্িতেছ ধিনি অযাচিত ভাবেই অঞ্জলি 
ওরিয়া এতখানি দিলেন । আক'-বাকা নির্জন পথের সব 

মাটিটু€ মাড়াইয়া টুপু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল । 
যখন গুণের কাছাকাছি, তখন অদ্ধকার বেশ গা-ঠাক। 

গোছের হৃইয়! আসিয়াছে । পথের ধারটিতে একটি ধুনে! 
কুগের গাছ, একটু পক্ষ্য করিতেহ বুঝিল সাকরেলের সেই 
ছেলেটি ধে কুল সেদিন উপহাস দিয়াছিল এ দেই ফুল। বোধ 
হয় ছেলেটির মিষ্ট স্বতির সহিত জড়িত বলিয়াই একটা 

মায়ায় ভরা কৌতুহণ হইল। বড় কাট! গাছটায়। হাত 
বাচাইয়া এক মুঠা ফুল পংগ্রহ করিতে খানিকটা সময় 
লাগিল । সোঙা] হুইয়] ধাড়াইয়! আবার ফুলের দিকে প 

বাড়াইবে, সামনে খানিকটা দূরে স্কুলের উচু রাশাটার উপর 

নজর পড়ায় একেবারে নিশ্চল হ্ইয়।! পড়িল। 

একটি প্রীপোক-_নিঃসঙ্গ--_ টিলার পথ বাহিয়। সামনে 

চলিয়াছে; জন্ধকারে সামান্ড একটু সন্দেহের পরই টুলু বুঝিতে 
পারিল হ্রীলোকটি চম্পা। চম্পার গতি ভ্রপ্ত, মাঝে মাঝে 

চাক্সি দিকে একবার চকিত দৃষ্রি বুলাইয়! লইতেছে ; হালকা 

অন্ধকারে যে গোপনতাটুকু দিতেছে সেটা যেন যথেষ্ট নয়। 

মুহূর্তেই টূলুর মনটা! তিক্ত হইয়া উঠিল। সেদিন পথ 
জাগলাইতে চম্পাকে অমন করিয়া বলিলেও টুলু কোথায় 

একটু বিশ্বাস লাগিয়াছিল সে একেবারে ন! ফিরুক কিন্ত ফিরি 

তেছে ; আছ আবার এই সন্ধ্যায় তাহাকে নেই বালিকাড়ির 
৯৩ | 

পথে দেখিয়! তাছার মনটা দ্বণায় আক্রোশে ধেন কানায় 
কাশায় ভরিয়া উঠিল। এই একটু আগেই যে মনে মনে সঙ্গ 
করিয়াছিল ভালমন্দ আজ যাই আন্গুক সমান ভাবেই প্রসন্থ 
মনে গ্রহণ করিবে । সেটা কোথায় তলাইর। গেল, মনে হইল 
এ পৃথিবী অনিবার্য ভাখেই অভিশগু, এখানে কিছুই করিবার 
নাই তাহার, হ£খ-দাপির্া-বাযভিচায়ের ক্েদ অঙ্গে লেপিয়া 

চলিবেই এ নিজের পথে, নিবারণের চে! একেবারেই নিষ্ষল। 

**"পাছে ভুবলতার জঙ্ড আবার ফিপাইতে যায় চম্পাফে এই 

জন্য টুপু যেন জোর করিয়া প| ছইট| পুতিয়া নিশ্লভাবে 
দাড়াইয়! রহিল ।.."যাক্ পাপীয়পী নিজের পথে। 

ফুলের কাছাকাছি গিয়! চম্পা যেন গতিবেগ শ্লথ করিয়া 

দিল; শুধু তাই শয়, রাস্তার এধার থেকে ওধার চলিয়! গেল, 

এবং টুলু ছ-এক বার যেন মনে হইল, গলা একটু বাঁকাইয়৷ 

দেখিয়া! শইল মাষ্টার মশাইয়ের বাসা থেকে কে লক্ষ্য 
করিতেছে কিনা । একটু আশ্চর্য বোধ হইল, কিগ্ড একটা কিছু 

আন্ধাজজ করিবার পূর্বেই চম্পা হঠাং ক্কুলের দেয়ালের পাশে 

অস্তহিত হইয়া গেপ। 
খধিত বিশ্য়ে টুলু সামনে পা. খাড়াইল। একবার 

শিহুরিয়! উঠিল এই ভাবিয়! যে পিশাচী গুলটাকেই তাহার 

পাপের শিকেতন করিয়৷ ভুলিল না তো! ! কিন্ত ঘে কারণেই 
হউক মন ধেন এ চিস্তাটাকে প্রতয় দিতে চাহিল না। বেশ 

হন হণ্ করিয়া চলিয়া টিলার উচু ঝাস্ভাটায় উঠিল, তাহার পর 

গতিট] খুব সহজ করিয়া! দিল,-.চ৮ম্পা যদি দেখেই তাহাকে 
তো এট! যেন সন্দেহ না করে যে টুলু তাহার গতিবিধি লক্ষ্য 
করিয়াছে । নেহাতই যেন বেড়াইয়া আসিল এইভাবে ধীরে 

ধীরে শিকল খুঁলিয়। বাসায় প্রবেশ কিল; কেহ তালা 

লাগাইয়া] যায় নাই। 

একবার মনে হইল বনমালীকে ডাকে, কিন্ত কি তাবিরা 

সন্ত সন্ত ডাকিল না; সস্তৰ অসম্ভব অনেক কিছু ভাবিল, 

তাহার পর জঞ্চকার আর একটু গাঁ হইলে ঠিক কর্সিল নিজেই 
গোরেন্দাগিন্সি করিবে । ্ ্ 

উঠানের তেপায়ার উপর বশিয়া গোয়েন্দাগিরি প্ল্যান 
কধিতে কষিতে হঠাৎ ইস হুইল নিঃসাড়েই বেশ একটু রানি 
হইয়া! গেছে । বনমালী তখনও ঘরে আলো! হ্বালিয়া দিয়া যায় 

নাই। আর একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নাতনি জসিম 
নিশ্চয় কিছু জটিলত।র সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার জন্ত বনযালীর 
এই তুল, নয়তে| প্রতিদিন সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো সে 
ঘর ছয়ার ধাট দিয়া এ ফাছটুকু শেষ করিয়া চলিয়! যার । 
টুনু বসিয়া! বসিয়! জারও খানিকটা ভাবিল। তাছার চিন্তা 



১৯৪ 

নয়, তখু যেশ সমন্তাট1 টানিতেছে মনকে । আরও প্রার আর 

ঘণ্টাটাক বঙিয়! থাকিয়। হঠাৎ একট| কথা মনে পড়িয়। নিজের 
এই কৌতুহুলে টুলুধ় নিজের মনেই হালি পাইল) এখন 
কি বাপার হইয়াছে যে একট! বিরাট সমস্তা খাড়া করিয়! 

সে এমন উৎকট ভবে উৎকঠিত | এখানে বনমালী থাকে 
-.চম্পায় ঠাকুরপাদ। সে, কোন কারণে খনির ছুটির পর 
চম্পা দেখা করিতে আসিয়াছে, নিতান্ত পারিবাত্রিক ব্যাপার 

ওধের, এর মধ্যে এত মাথ! ধামাইবার আছে, কি? কাজ 

হুইয়। গেলেই চলিয়া যাহবে, হয়তো এতক্ষণ গেজেই চলিয়া, 
না হয় থাকিবেই- তাঙার মধ্যেই বা সমঞ্টার এমন কি? 

,০ওর আসার মধ্যে একট। লুকোচুরির ভাব ছিল বলিয়৷ মনে 

হইয়াছিল তখন ।-..কিন্ত জাসলে ছিল কি ?-পুর হইতে 

অঞ্চকারে দেখ! তে৷। মনট| হালকা হওয়ায় টুলু মনে মনে 

হাসিয়া নিঞ্ের কাছেই স্বীকার পাইল যে মেয়েটাই এমন, 
তাহার প্রত্যেক গতিবিধি টুপুর রছুন্তমযর, ধোধ হয় যেন 
একটা রোগে গীড়াইয়াছে। টুলু উঠিয়া দাড়াইল, সমস্ত 
ব্যাপারটা! মন থেকে বাড়িয়া ফেলিয়া বাছিরে গিয়! বেশ 

সহজ কেই বনমালীকে ডাক দিল, একটু পরেই দেখা 
গেল হাত ছইটা কাপড়ে মুছিতে মুছিতে বনমালী ফটক 
হইতে বাছির হুইল; টুলুর খাবারের ব্যবস্থা করিতেছিল, 
ও হাগ্রামটা চুকিলেহ পৌভাইয়া যাবে; তাহার পর 
কোমরে পিঠে দারুণ খ্যথ! লইয়! অনুস্থ ছুইয়৷ পড়িবে, চম্প! 

তাহাদের রান্না শেষ করিয়া তাহাকে আপিয়া খাওয়াইবে, 

শেক দিবে, সেবা করিবে" তাহাক পর গাঢ় নিত্রার প্রলেপে 

সমস্ত ব্যাপারট স্বরে রাপায়িত করিয়া বশমালী সকাপে উঠিবে 

জাগির!-.-এর মধো সে শখ্যা লহখার পর কণণ শাকি চরণ 

আম পেল্পাদও আপে, কিন্তু এমনহ রোগের ধকল, কখনও 

দেখা হয় নাহ তাহাদের সাথে। 

টূলু বলিল- খনমালী এখনও ঘে অ:লে। জালে: শি আমার 

ঘরে; দেশলাইটাও পাচ্ছি না। 

বনমালী কিছুমাত্র অপ্রতিভ ন। ছ্ইয়া হন হন করিয়] 
তাহার পাশ কাটাইয়! ভিতরে চলিয়া! গেল, বলিতে বগিতে 

গেল-...“তুমি ছিলেক নাই, জালে! দ্বেলে কর উবগারটি 
কুরতাম গো? তেল খরচহ্য় না? তেল কিনতে পয়স! 

লাগে ন।?" 

টূলুর মুখে একটু হাসি কুটিল, তাও তো! বটে। খনমালী 

থে হঠাৎ এক এক সময় অতিযাজ যুদ্ধিমাণ বিচক্ষণ হইয়! ওঠে? 
চম্পার কথা ধ্রিঞ্জাসা করিধে কিন বা কিতাবে কথিখে মনে 

মনে ভাবিতেছিল টুলু, স্থির করিবার পুধেই অলোটা থালিয়া 
তেমনই হন ছন করিয়া বায় হইয়া গেধা বনমালী। টুলু 

রাস্তার ধায়ে জানালার খাজে আলোটা রাখিয়। একট। ইংক়েজী 
যই লইয়া ভইয়! পড়িল। 

পাচ ধিনিটও গেল না, বদমালী খাধার লইয়া আসিল্গ। 

গ্রবাঙ্গী ১৫৩ 

রাজেও বসে না, খপার দরকারই হয় না, কেণন। টুলু খাইতে 
রাত্রি করে, বনমালী ঠাই করিয়া! খাবারটা ঢাক! দিয়া রাখিস! 
চলিয়! যায়। বুড়! মাষ ক্লান্ত থাকে বলিয়া টুলুও রাতে গঞ্জের 
জন্ত আটকায় না। আজ কিন্তু নিজেই ক্লান্ত ছিল, ঠাই করিয়া 
খাবারের থালট। রাখিতেই উঠিয়! পণ়ল, জাপন গ্রহণ করিতে 

করিতে বলিল---“থেয়েই নিই, অনেক ঘুরে শরীরটা ঠিক 
নেই ; বনম|লী খ্য্ড আছ-নাকি একটু জাজ? প্রশ্নটা এমনই 
বিশেষ কিছু ন। ভাবিয়াই করিল; হয়তে। ভিতরে তিতরে 
হচ্ছ! ছিল জজ একটু গঞ্জ কারধার, মনটা আছে ভাল। 
বনমালী ঢাকনা্ট। বসাইতে যাইতেছিল ; হাতটা সরাইয়া 

লইয়! বলিল- “ণা, ব্যস্ত থাকব কা]ানে ?” 

হঠাং ছেলেমাহ্ধী কৌতুহল জাগিল টুজুর মনে চম্পার 
কথাটা! না হয় তোলাই যাক মা, প্রশ্ন কারল- “তোমার 

নাতনিকে আসতে দেখলাম, তাই ক্িজ্েস করছল।ম 1” 

বনযালী হুকচকিয়ে টুলুর মুখর পানে চাহিয়া ঘহিল 
একটু । রাজের ঘটনাগুলি নিদাণ ওকে খখ হই পড়িলেও 

এদিকে থাকে খাণ্তবহ ; কারণটা ৬াল কিয়া ন| খুঃবলেও এপ 
কোন অংশই যে টুধুর কানে তোলা মানা এট। ভাঙার সধধাই 
মননে থাকে। টুলু কখশও গ্রশ্ন না করায় তোলাও দরকার 

হয় নাই কোন দশ, আজ টুপু স্বয়ং দেখিয়। ঞখাটা উথাপন 

করিল, এ অবস্থায় এখন কি করা যায়? 

অনেক দিশ থেকে দেখিতেছে খশম!লীকে, টুখু মুখের 

ভাব দেখিয়। খুঝিল বা1পারটার মধে। কিছ এহগ আছে, আর 
অগ্রসর হওয়! সমীচীশ হহবে 1কশা ভাবিয়া ঠিক করিবার 
পুবেই কিন্তু খলমালী পামনেটাতে হাটু হহটা জড়াইয়। বসিয়া 

পড়িল, বলিল--“ত! ধিখবেক নাই ক্যানে গো ঠ ইর মধ্যে 

লুকুবার কি আছে বটে? ধিখেছ তে হ্ইছে কি?” 
এই বরণের হূর্বল মস্তি, ঘা! অপরের সঞ্েতেখ চলে বেঞ্ঝর 

ভাগ, সমশ্তার হুখে বিচাগ্রের ক্ষমতা রাখে না। বনমালীর় 
প্রক্ষে মাত্র ছুইটি গ্রিনিষ সন্তব ছিল, হয় সাধ্যমত চুপ করিয়া 
থাকা, না হয় আগাগোড়] সব প্রকাশ কারিয়া দেওয়!। টুলু 

যখন পয়ং দেখিয়াছে চদ্প1কে তখন চুপ করিস থাকাগ পথ 
বন্ধ । বশমাী আজকের রাত্রের চম্পার আসার সঙ্গে 

অ।গেকাএ কয়েক শাতের স্ব্কাছিনী মিলাইয়া সমস্ত ব্যাপারটি 
থু'টিয়। খু'টিয়া বলিয়া! গেল । বিবরণ একটু অধ্ভুতই হইল তবে 
টৃণুর আর এট! আদ্দাজ করিতে বেগ পাইতে হুইল না যে, 
যে কারণেই ছোক' আজ কয়েক রাত্রি হইতে ৯ম্পা বাপ আর 

প্রহলাদকে লইয়া! ছ্ুশে জাগ্ডান৷ গাড়িতেছে । তাহারও মাথ। 
গলাইয়া আগিতে লাগিল। তাহার পর আরও দুলাইয় 

গেল যখন রেকর্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে বনমালী তাহার দিনের 
অভিজ্ঞতার কাহিনী আনিকা! কফেলিল-_অর্থাং চল্পার ভাবী 
খতয়ের আনাগোনার কথ।। 

টুদু কিন্তু কৌতুহল দমন করিয়া চুপ করিয়াই জাহায় সা 
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করিল, তাঙার মনে হইল ভিতরের কথা যাঙাই হোক, প্রশ্ন 

করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাটা ঠিক উচিত হয় না। 
জাহার শেষ হইলে বনমলী জায়গাটা নিকাইয়! এটে! বাসন- 
গুল! মাঞ্জিয়া রাখিয় নিঙ্গের বাসায় চলিয়। গেল। 

কৌতুহল হইত্ডে টুলু কিন্তু এত সহজে পরিএ1ণ পাইল না, 
একক অবস্থা পেট ক্রমেই খড়ি! গেল । যতই ভাখিতে 

লাগিল মনে হইল ব্যপারটা পারিধারিক কিছু শয়, কোন 

উচ্ষেগ্রে একট! যেন সাজানো ব্যাপার । কিন্তু কে এর শিল্পী, 
তাহার উদ্দে্হ বাকি? যতহ রাখি বািতে লাগল টুজুর 

অদপ্ডিটাও বা়িয়! যাধতে লাগিল । ভুইয়া ছিল, কি নিদ্রা 

ইইন্সেছে গ', রাতিটাই গরম, নিদ্রা ভাবে আয়ও গরম বোধ 

হছে ল।শগিল | উঠি! উঠ1নে আঠিয়া দাড়াইল, সেখানেও 

গধম, দয়ার খুলিয়। রাস্তায় আদিয়! দাড়াইল। 

উ%ঞ ঙীয়পার একটা প্রভাব গাছে মনের উপর, ট্লুর 

জীবন দর্শন ১৪৯১ 

মনে হইল লুকাঢুরি না খেলিয়া সেজানুজি ব্যাপ|রটার সন্থুধন 
হইলে কেমন হয়। এর মধো প্রতাক্ষ খা অগ্রত্যক্ষভাবে 
তাহার বা মাষ্টারমশাইয়ের অথণ! উভয়েরহ একট! বিপদের 
অদ্ভুরও থাকিতে পারে ; দে ধরিতে পারিতেছে না, তবে এটা 

ঠিক যে চম্পায়-ম্যানেজারে গঞ্জডিছি জায়গাটা একটু অন্ভূত। 
আর ইততততঃ ন! করিয়া! টুপু স্থলের দিকে পা বাড়াইল। একটু 
যাহণ্েেই দেখে ফটকের এপিকের থামটিতে পিঠ দিয়া ওদিকে 

মুখ করিয়া একটি শ্রীলোক পাথরের বৈঠকটার উপর বসিয়া 
অ|ছে, চম্পাই যে সন্দেহে করিবার কোন কারণ পাই; টুলু 

অখপর হহল। 

একটু যাইতে কাকরের উপর চট-চুতার শঙ্গে চণ্পা 
চকিত হইয়! ঘুরিয়া একেবারে সোজ। হয়] ধ্লাড়াইল, আরও 

ছুই পদ অগ্রসর হুরতে একটু যেন খ্ব্ডির কণে প্রশ্ন কফরিল__ 
“ও, কআআাপনি 1" ক্রমশঃ 

জীবন-দর্শন 
ইসন্ধ ভাঢুড়ী 

“ক পৃঙ্গে জীবন মায়াময় সুধু লতা নয়, 

"ক বলে কেবল মরীচিক! হায় প্রাকরে, 

নর জীশ আমি দেখিগাস আশে, 

চর॥ সত্য, মিথ্যা ধায়।গ ক্বাল ছিড়ে। 

একটি নিমেমে অশগ্ড কাল হাল দেখ।, 

একটি গাণন নিখিগ প্রশের সোন! লেখা, 

একটি জীবনে শব জীবনের আছে! খে ॥ 

আপ: তের সুখ ভঙ্গের চিহময় 

ইতিহাসখানি যদিও চক্ষে এনেছে জল, 

ভারা! মব নয়, তারা সধ লয় পিছনে তাক 

একটি কোমণ দৃষ্টিপ্রদীপ শান্তিময় | 
একটি কোমণ দৃষ্টি-প্রদীপ ছেলেছে আলো! 
মুছি' নিঃশেষে পু পুঙ্ধ তিমির কালো!, 

একখ1”ম মেঘ দিগন্ত কোণে হা!মসজল ॥ 

গাধণা-লখধ আত্মজ্জানের পথ কোথায়, 

 কোথ! জীবশের সব প্রশ্নের হয়েছে শেষ, 

লক্ষ্য কোথায়-_ দীর্ঘ দিনেতে খুজে তুজে 

সহ্স! পলকে দেখিহ জীবনে দেখিনু সব। 

লাশ! জংশন কামশ! ব্যথার শতেক দল 

একসাথে জেগে নয়নে আমার এপেছে জল, 

জাণমা[রগর সোগান-বীথিক] শিরঙ্গেশ ॥ 

মাখএকোপে তব ও কিসের আলো অমন্টো্র। 
বিছ্বাৎসশখা, তখুও ক্ষ ণিকে দেখিহ হায় 

আমাএ জীবন-মরণের ইত্তিবৃত্বখানি, 

কোথাও পাহার নাঞ্িক মিথা। নাফিক ফাক । 
প্রতদিনকার আশ। ণিরাশার ঘন্দজীীন 

চিরকা?'পো তণেছে রজনী ভরেছে দিন, 
সব তুলা শেষ নির্বাণ টানে কোথাস়॥ 

অ|মি তে' দেখিনি এত সুন্দর এই জীবন, 
যাত্রাপথে শাকে নাকে আছে এত জাশা, 

এত আনন্দ ঝয়ে পড়ে মোর পাশে পাশে, 

ব্যাকুল হয় সাড়া পা নব বন্দনাতে | 
আয় সংশয় নাই, নাই জার ফোন গ্লানি, 

জম্মতের ভাগ ম্বৃতুযরে পার হব জানি, 
জীবন-তীধে নিয়ে যায় মোরে ভালবাসা ॥ 



শার্দুল.কর্ণাবদান 
শ্রীস্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

কবিগুরু রবীন্জরনাথের “চগালিকা" শিক্ষিত বাঙালী সমাজে 
সুপরিচিত | হু] বাংলাদেশে এবং খাংলার বাহিরে ভারতেন়্ 
অঞ্জঅও ব€ুখার নৃত্যক্নীতসহ অভিনীত হইয়া শ্রোতৃমগ্ডলীকে 
অপুঝ্ব আনন্দ দান করিয়াছে । 

এই প্রপি্ রচনার বিষয্বন্ত বৌদ্ধ সং গ্রন্থ শ1দুলি কর্ণ 
বানের ভূমিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই অবদানখানি 
জতি প্রাচীন । নুযুনপক্ষে জী্রীয় প্রথম শতাব্ীর নিকটবর্তা 

কোনে! সময়ে ইহ রচিত হইয়াছিল ।% রচরিতা কে তাহা 
অজ্ঞাত। ইহার প্রারস্ত এইরূপ -_ 

ও রক্ত্রয়কে (বুদ্ধ, বর্ম ও সংখকে ) প্রণাম করি । আমি 
শ্রবণ করিয়াছি, এক সময় ভগবান বুষ্ধ আবস্তী নগরে জেতখনে 

অনাথপিগদের উদ্ভানে অবস্থান করিতেছিলেন । -সেই সময় 

আয়ুন্সান আনঙ্গ একদিন পূর্ববান্ে চীবর পগিধানপূর্ববক ভিক্ষা- 

পাঞ্জ হস্তে আবস্তী নগরে ভিক্ষার জক্ প্রবেশ করেন। আমু 
কঝাণ নগরে তিক্ষ| গ্রছণ করিয়া, ভোজন সম!পনপূর্বক এক 

কূপের নিকট আগমন করিলেন। সেই সময় প্রক্কতি নামে 

এক চগাল কন্তা (যাঠগ্গদারিক1) সেই কুপ হইতে পানীয় 
সংগ্রহ কিতেছিল । আমুম্মান আনন্দ সেই চগ্ডাল-কঙ্ড। 

প্রক্কতিকে কলিলেন : ভগিনী আমাকে পানীয় ধাও, পান 
করিব । ইহ] শ্রবণ করিয়। প্রকৃতি জানন্দকে বলিলেন £ ভদস্ত 
আনন্দ, জামি চগ্ডাল-কস্তা । আনন্দ বলিলেন ; ভগিনী, আমি 

তোমার জাতি জিজাসা করিতেছি না-_-পাশীয় দাও, পান 
করিব। অতঃপর কুমারী প্রকৃতি আনন্দকে জল দান করিল। 

আনন্দ জল পান করিয়া প্রস্থান করিলেন 
আনন্দ তো! প্রস্থাণ করিলেন । কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে তিণি 

তুফান তুলিয়া গেলেন । তাছার আকুতি, তাহার মুখ, তাহার 

কণঠন্বর প্রকৃতির চিতে প্রতিবিস্বিত হ্ইয়। গেল। প্রক্কতি 

তাহাকে ভালবা।সিল । “আর্য আনন্দ যদি আমার স্বামী হন” 
এই চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিল । “মাত! আমার মহা? 

বিষ্ভাধরী, ঠিমি ( মন্ত্রবলে ) জানন্দকে আনিতে পারেন” এই 
তাঙ্ছাপ্ন একমাত্র আশা । 

অতঃপর সেই চণ্ডাল-কন্ত! প্রন্কতি কূপ হইতে কলস গ্রহ্ণ- 
পূর্বক গৃছে উপঞ্ছিত হইয়া, তাহা! একান্তে পরিত্যাগ করিয়া, 
জননীকে বলিল ৫. মা, মছাশ্রমণ গৌতমের শিশ্ঠ শ্রমণ 

* এই জবদানখানির চারিটি চীনা ও একটি তিষ্বতী 
অন্থবাদ জাছে। ইচ্ছার মধ্যে একটি চীনা জনুবাদ ১৪৮-১৭০ 

প্ষ্টাকের মব্যে ও বাকিগুলি ২২২ হুইতে ৩১৬ ষ্টাবের মধ্যে 
সম্পাদিত ছয়। জন্থবাদের্র সময় দেখিয়া অন্মান কর] যাইতে 

পানে যে, ই! প্রথম শতাব্ী বা তাহাযও পূর্বে রচিত হ্ইয়া- 
ছিল। 01 19)0110 081810£00 105: (0$9-46. 

আনন্দকে আমি ধিবাহ ঝগ্সিতে চাই। তুমি তাহাকে (মন্ত্র 
বলে ) জানয়ন কর। মাতা বলিল £ আমি আনম্দকে আনিতে 
পান্ি। কিস্ত কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শ্রমণ গৌঁতমের অতি 

অনুগত ভক্ত, তিনি যি এ কথ! জানিতে পারেন তবে চগ্ডাল- 
কুলের অনর্থ ঘটিবে । কেবল ইহ] নহে, শুনিম্বাছি শ্রমণ গৌতম 
বীতরাগ । বীতরাগের মগ্ত্র অঞ্জ সমস্ত মগ্ত্রফে পরাস্ত করে। 

মাত! ইহা বলিলে, ক উত্তর দিল £ শ্রমণ গৌতম যদি 
বীতপ্লাগ হন এবং সেইজঞ্জ তাহার নিকট হইতে যদি শ্রামণ 

আনন্দকে না পাই, তবে আমি প্রাণতাগ করিব । 
তয়ের অপেক্ষ| ন্নেহের শক্তি অবিক। মাত] উত্তর দিল £ 

তোমাকে মরিতে দিব ন!-_-আনন্দকে আনিব ! 

ইহা পর মাতপ্রিনীর অভিচারক্ষিয়। আস্ত হইল । 

গৃহাঙ্গনের মধাতাগ গোময়লিপ্ত করিয়া, পাছার মধ্যে বেদী 
পরস্তত হইল | পেই বেদীতে আলি'পন কিয়া কুশশমুহ 
স্জিত করা হইল। অগ্নি প্রহ্্বলিত হইল । তাহার পর অঃ 
শততম অর্কপুষ্প গ্রহণ করিয়া, মগ্রপ।ঈপূর্বক ৮গুলী একে 

একে সে পুম্পসমূহ অ(গনতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 

অভিচাধ্ের ফল ফলিল। আমুক্সান আশন্দের চিত্ত বিক্ষিপ্ত 

হইল। তিনি বিহার হইতে বাহির হুইয়। চঞ্ালপলীর দিকে 

চলিতে লাগিলেন । চগ্ডালী তাহাকে দুর হইতে দেখিয়া! 
প্রক্কতিকে বলিণ £. এ শ্রমণ আনন্দ আপিতেছে। শযা। রচন! 

কন্প। ৩খন চণগ্ডালিক! প্রকৃতি প্রমুদিত হইয়া হুষ্চিতে 
আনন্দের জন্ত শযা! প্রস্তত করিতে লাগিপ। 

এদিকে আনন্দ খটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, বেদীর নিকট 
একান্তে জবস্থান করিতে লাগিলেন । তীহার অক্ষিমুগল 

হইতে অবধিরল অশ্রুধাব্া খাখিত হইতে লাগিল। তিনি 

'রোদন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেশ: আমি বিপদে 

পতিত হুইতেছি, ভগবান জামাকে নিবৃত করিতেছেন না । 

তখন ভগবান বুদ্ধ তাহাকে জাকর্ধণ করিলেন। তিনি সম্থদ্ধ- 
মন্ত্রে চগালমন্ত্র প্রতিহত করিলেন । 

অতঃপর জানন্দ চণ্ডালগৃহু হইতে খহির্গত হুইয়! বিছ্বার1- 
ভিমুখে চলিতে লাগিলেন । মাতককন্া প্রকৃতি তাহ! দেখিল। 
সে জননীকে বলিল £ মা, এ দেখ, শ্রমণ আনন্দ চলিয়। 
যাইতেছে । জননী উত্তর দিল £ শ্রমণ গৌতমের মন্ত্র আমাদের 
মন্ত্রের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী । অতএব উপায় নাই। 

এদিকে শ্রমণ আনন্দ ভগবং সমীপে উপস্থিত হ্ইয়। অবনত 

শিরে তাহার চরণ বন্দনাপূর্বক একান্তে অবস্থান কন্সিতে 
লাগিলেন । ভগবান বলিলেন ; আনন্দ, তুমি এই হ়্ক্ষন্্ী বিদ্যা 
গ্রহণ কর। ইহা! পাঠ কব। এই বড়ক্ষত্ী বিদ্যা, দেবরাজ 
ইন্জ, ব্রন্মা এবং ছয় জন সম্যক লছুদ্ধ উচ্চারণ করিয়াছেন। 



জগ্রন্থায়ণ 
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শন পিসি পরিজ পপ পতি জা 8 পিপি হস তত পি পিল জি আত মতি পপ জি আসি আত 

ইহা তুমি তোমার নিজের হিতদ্ুখের জন্ত এবং সমন্ত তিঙ্ষু-তিগ্ষুণী 
উপাসক-উপাপিকার (গৃহ ্থগণের) হিতস্থুখের জঙ অবিগত হও । 

ইহার শক্তি অপরিসীম । ইহা অসাধ্যপাধন করিতে পারে । 
এদিকে “চগ্ডালিকা' কিন্তু আনন্দকে ভুলিতে পার্িতেছে 

শা। তাঙায় সমণ্ড অন্তর আানন্দ-প্রেমে আনন্দময় হইয়া 

রহিয়াছে । সে প্রভাতে স্নান করিয়া শুচি হইয়া! নগরঘারের 

কপাটমূলে আয়ুক্মান জানন্দের প্ররীক্ষ! করিতে লাগিল । 

* এই পথেহ আনন্দ আসিখেন' ইহাই তাহার আশ।। 

কাছা আশ! পূর্ণ করিয়। আনন্দ তিক্ষাপাত্র হণ্ডে শগরে প্রবেশ 

করিলেন। চগ্ালিক ঠাহাকে অনুসরণ করিল। 'তিনি 

চলিতে থাকিলে সে চলিতে থাকে, তিনি উপবিষ্ট হইলে সে 

উপবেশন করে, তিনি দ্য়মান হইলে সে উখিহ হয়। যে 

গৃহে আনন ভিক্ষার জ্চ প্রধেশ করেন, সেই গৃঙ্ছের ভ্বারদেশে 
সে মৌনভাধে আব্বা ন করে। 

আনন ইহ। লক্ষা করিলেন। চিনি হঃখিত ও দুর্ন! হৃহয়। 

শীদ শর আবন্ডী হতে বাহিবে আপিয়া জ্েতবনে প্রবেশ 

করিলেন ] (সখথ।নে অবলুঠিত মন্তকে বুদ্ধের চক়্প বন্ধপাপুর্বক 
সমণ্ড ঘটণা ভতাহ!কে শিবেদন করিলেন । অবশেষে কার 

গরে প্রাথন! করিলেন £ ভগবান, আমাকে পরিথাণ করন । 

হে এগ) আমাকে বক্ষ! কর্ণন | জগবাশ তাহাকে বলিপেন £ 

ম! ভে: ! আনল, ভয় কর্সিও শা! 

অতঃপর এক দিন ভগবাণ খুগধ মাতরধ|রিক! প্রনুতিকে 

বলিলেন £ প্রকৃতি, আনন ভিক্ষুকে তোমার কি প্রয়োজন ? 

সরলা চ্প-খালিক। নি:সঙ্কে(চে উতপ দিগ ১ ভ্দ্ড আনন্ধকে 

পতিতে বরণ করিতে চাই । ওগবান প্রশ্ন করিলেন £ তোমার 

পিতামাত1 কি কহ! অনুমোদন কারিয়াছে। প্রঞ্ৃতি বলিল £ 

সা] ভগবান স্ুগত, তাহারা অহ্থমে|দন করিয়াছেন । ভগবান 
বলিলেন £ আমার সন্মুখে শাহাদেপ দ্বারা ইহ] অনুমোদন 

করাও । 

অতঃপর চণ্ডালিক! তাহাপ্ পিতামাতার সহিত বুজেন 

সমীপে উপস্থিত হইল । বুদ্ধ এবিষয়ে তাহাদের অভিমত 

জিজ্ঞাস! কগিলেন। শাহারা নিঃসক্কোচে উহ! অঞগমোদন 
করিল । তখন বুদ্ধ বলিলেন £ তাহ! হইলে প্রকৃতিকে এখানে 
রাখিয়া তে।মর] গৃছে ফিরিয়া যাও। তাহারা সেই আদেশ 

পালন করিয়। তাহার চরণ বন্দনাপুর্বক গৃহে গমন করিল 
তখন ভগবান প্রকৃতিকে জিজান! করিলেন £ সত্যই কি তুমি 
আনন্ংকে প্রার্থন। কর। প্রকৃতি বলিল, হু! ভগবান সুগত, আম 

তাহাকে প্রাথন। করি । ভগবান বলিলেন £ তাহা হইলে 

প্রকৃতি, আনন্দের যাহা বেশ, তাহা! তোমাকে ধরণ করিতে 

হইবে । প্রকৃতি ততক্ষপাৎ উত্তর দিল  ইনুগত, আপনের যাহ! 
বেশ, তাহ! আমি ধারণ করিব। গুগবান, 'জামাকে প্রত্রজ্যা দান 

করুন। আমি প্রব্রজ্য এহণ করিব। 
অতঃপর ভগবান বুদ্ধ নীচগতিদাপক সমস্ত পূর্ববসঞ্ষিত পাপ 

শালি কর্ণাবদান ১8৩ 
মতি শি আস শত জি তি উস জা জু টি তল শক জা তত শশা সির শপ ০ সরান সরস এ» শখ তা কসর শাসিত ক জন» জবা চসিক হস্ত 

নিঃশেষে পরিশোধন পূর্বক চগ্ালজাতি (বা চগ্ডাল সন্ব) 
হইতে মুভ করিয়!* শুদ্ধপ্রকৃতি প্রকৃতিকে বলিলেন £ ছে, 
ভিক্ষু তুমি ব্রক্মচর্ধ্য পালন কর। 

এই বলিয়! তাহাকে মুষ্ডিত করাইয়া কাষায় বসন ধান 

করিলেন। 
ভগবান বুঙ্খ তখন সেই চণ্1লকঞ্জাকে ভাহার অপূর্ব ধর্দে 

দীক্ষা! দিলেন । ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে 
গভীএতর ধর্টের বিষয় শরণ করিতে করিতে প্রযুদিত] প্রহধিতা 
চণ্ডালিক1 বলিয়া উঠিলেন £ ধৃঢ় আমি, শিশু আমি। তাই 
আনন্দকে স্বামী পে চাহিয়াছিলাম। আজ আমি অন্ায়কে 

অন্তায় পপেই দেখিতেছি । ৬গবানও আমার অগ্াায়কে জায় 

র্ূপেই দর্শন করন । 

৬গবান ধলিলেন £ 

কামন। কর উচিত । 

নহে | 

এই ভাবে চও্ডালকগ্জ প্ররুতি ভিক্ু আনদকে ভালখাসিয়া 
শ্বেচ্ছায় সপ্ষ্ট চিন্তে প্রিয়তমের যাহ! প্রিয় সেই সন্যাস ও বর্গ 

চর্য গ্রহণ করিপ্পেন। ভগখান বুধ তাহাকে ভক্ষণীসমাজের 

জস্তভুক্ি করিলেন । 

তাহাতে কিন্তু মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল । সমাজ 

ইহাকে এত সহজে গ্রহণ কাঁরতে প্রত্তত ছিল না। এই সংবাদ 

শবণমাত্র ভ্রাঙ্দণগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেশ £ কি আশ্চর্য্য | চগাল 

কা ভিঞ্ষুলী হহয়! ধন্মাচরণ করিবে | গৃহ ব্রাহ্মণ খত্রিয়গণের 

গুহে প্রবেশ করিবে । রাজা! এ্রসেনকিৎও তাহা শুপিয়া জম্চর্ধ্য 

হৃইম্বা বাঁপলেন $ সে কি! চলালকন্ক। ভিক্ষুলী হইয়! ব্রাহ্মণ 

ক্ষগিয়ের গৃহে প্রবেশ করিবে! | 

এভ খড় ভয়ঙ্কর কথা] সমণ্তড নগরে ছে ছে রব উঠিল। 
রাজ! ঠাছার পথে চড়িয়। ব্রাক্ষপগণ পরিবৃত হইয়া জেতবনে 

গমন করিলেন | সেখানে যান ছহতে অবতরণ করতঃ পদব্রজে 

ভগবানের নিকট গমন করিয়] প্রণামপূর্বক একান্তে অবস্থান 
করিলেন । ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়গণও নতশিরে ভগধানেক চণ্রণ- 

বন্দনা! করিলেন। তাহাদের কেহ কেছ স্ুগতের সফ্বিত 

বিচিত্র বার্ধালাপ করিতে লাগিলেন । কেছ্ছ বা পিতামাতার 
.নামগোজের পরিচয় দিতে লাগিলেন, কেছ বা নীরবে অবস্থান 

করিলেন । 

ভগবান শুদ্ধ তাহাদের ক্সাগমনের অভিপ্রায়, তাহা! 
প্রকাশ করিবার পুর্ধেই অধগত হইলেশ। তিনি ভিক্ষুগণকে 
সন্বোধন করিয়া বলিতেলন £ ভিক্ষুগপ, তোমরা কি ভিক্ষুমী 
প্রঠৃতির পুরা জীবনের কথা নিতে চাও ? 

তিক্ষাগণ আগ্রহ প্রকাশ করিলে তগবান বলিতে লাগিলেন ঃ 
পুরাকালে, গঙ্গাতীরে, অতিমুক্ত, কদলী, পাটল ও আমলক্া 

হি বৌদ্ধগণের চিত্তে চগ্ডাল জাতির প্রতি অবঞ্জার তাৰ ছিল। 
এখানে উহ প্রকাশ পাইক়্াছে। 

প্রতি কলাণধর্শের বদ্ধিই তোমার 

উহার হাশি প্রার্থণা তোমার কর্ধবা 



১৪8৪ 
উট ও জি সদ ও সু রি জল 

বশপুর্ণ গহন প্রদেশে সহ মাতক্ষের সহিত ত্রিশ নামে মাতঙ্গ- 
রাঞবাস করিতেন । সেই মাতক্চরাজ ত্রিশঙ্কুর স্বতিপটে তাহার 
পুর্বাজগাবীত বেদান্ত অধ্িত ছিল। তিশি আঙ্গেপাঙ্গ রহন্ত 
নিঘস্ট,কৈটত৬ সহিত 'চঠুর্) বেদে ও পাঠভে॥ সহ হঠিহাপ 
পঞ্চমে (পঞ্চম বেদে মহাভারতে 2) তথা অন্ত শরস্কে নিফাত 

ছিলেন । সেই চঙালর।জে শীর্ুিকর্ণ নামে এক ক্গপবান 
ও পরম গুণখান্ পুর ছিল? 

মাতঙ্গয়াজ তভাহাপগ সেই পুত্রকে ভাঙার পুর্বজন্াধীত 
অঙ্গে।পা্গাদি সহ বের ও অগা শাস্র-ভাষয সহ শিক্ষা দিয়া 

ছিলেন । 

কৃমার শাদুপিকর্ণ দর্বধিদায় পারদশী' হ্হলে প্রিশঙ্গ 
তাহার বিবাহের জশ্য গ্ন্প্রাপ কন্যার অগ্সক্ধাল করিতে 

লাগিলেন । তে নয় পুকফরসারী নাযে একজন বেধঞ্জ সব্ধব- 

শাগ্রবিদ্ ব্রাহ্মণ উত্তব-পুর্বাদেশে রাঙ্জ। অগ্রিদঘ্র-প্রদত্ত উৎকট 

নামক (চারি শত গ্রাম পরিমাণ) এ্রন্ধোত্তর ভূমি তে!গ কপিতে- 

ছিলেন। 'াহ!ন প্রকৃতি নামে এক পরম বূপ-গুপসম্প়। 

লীলনত্যা কঞ্জা ছিপ । ঘ্রিশহ্া পেপিলেশ এই প্রার্ধণ-কন্য! 

প্রকতিই সর্বদিক হইতে এংকুলকণের জঅনুকূপা ভাষা হবে 

পাে। 

এক দিশ আঁটি পাষে মাতঙগরাক্গ তিশগ্কু সব্বশুক্! বড়খাযুত 

রথে আরোহণ করিয়া বিবাট খপাকনত্খ এ আমানশাগণ পরিঝাত 

হরয়! উৎকটান্ডি়খে বাজ করিলেন । 

অকঃপর তিন এবিধ বক্ষাচ্ছ্গ। বিচিএ কুহছমাগিত, নান) 

বেহঙ্গম-বুন্থিত দেখখণের শ*শ-কাশশ পম এক উদ্ভানে উপহ্বিত 

হহলেন ; লেঠ ইসবায় গানে আহর লহ তিনি প্রাণ পুর” 

সারীর প্রতীক; করিতে লাশিলেন | তিনি শ্মবগত ছিলেন 

অধা!পক এদ্যার্থীদর শিক্ষা) দিবার জনা (পেখনে আগমন 

করিবেন । 

অবশেষে নিশাবসানে প্রভাষধ সমস প্রাণ পুফরসারী 

সব্বশ্র! বভবাযুত রথে আরোহছপপুর্ধক পঞফচশত বিদ্যাপা 

শিষাগণ পরি ত হইয়। উৎকট হইতে খহির্গত হইলেন 

মাতলরাজ “হশহু, উদীয়মান ক্ষার নথায়, আালভ্ত অগ্রির 

ন্যায়, ভ্রাঙ্গণ-পরিব ত যজজের নায়, দাক্ষায়ঈ-পর্িবিত দক্ষের 

ম্যায়, দেবগণ-পরিধুত ইন্ছের নায়, ওযবি-সমগিত হিমাচলে 

ন্যায়, বত্পর্িপূর্ণ পমুর্পের নার, শক্ষত্রসহ চশ্দ্রের ন্যায়, 

যক্ষগণসহ বৈশ্রধণের নায়) দেখখি-পরিষ্ৃত ভরশ্মার ন্যায়, 
সেই ব্রাপণকে দূরে দর্শন কিয়! প্রতু)দ্গমনপুক্ষীক কহিলেন £ 
স্বাগত ! তো পুর্চরপাপী শ্বাগত । আপনার শুভাগনন হউক । 

ইহ? এবপ করিয়! ব্রাাণ পু্রসারী বলিলেন ৫ ছে (তো) 
ভরিশক্ক | ভুমি ব্রা্ণকে “তে বলিয়া! সন্দোধন কপ্সিতে পার 
না। জিশছু বলিলেন £ ছে (তো) পু্ষরসান্ী, জামি “তো 

আস পর সত উ সাজ হত জল লও স্ শ 

শি হৈ ফৈটত- এক শ্রেধর রচনা | উহা ফি, ঠিক জানা 

ঘায় নাই। 

প্রবাসী 
জি তত শর জিত ও এন ও অপ রা 

১৩৫৩ 

বলিষা সম্বোধন করিন্তে পারি। আপাততঃ একটি কাধের 

কথ! শ্রবণ করুন| দেখুন, কোন কার্ষের আরম চারি প্রকার 

প্রয়োজনে হয় । যথা, নিজের প্রয়োজনে, পরের প্রয়োজনে, 

আ।স্ীয়ের জনা এবং সর্বজীবের জন্য । এখানে একটি মহ্তর 
কার্ষের বিষয় খলিতেছি-- আবণ কঞ্চন। আমার পুত্র শাদুলি- 
কর্ণেশ জণ্ত আপনার কণা প্রকৃতিকে দান করুন । আপনার 

খলানুষায়ী কঞঙ্জাপণ, যাহা! আপনার উচিত মনে হয় তাহাই 

আমি দিব। 

ইহা এখণ কিয়া বেদপ1রগ অধ্যাপক ত্রাণ পুফরসাগীর 

মনের অবস্থা যা! হইজ তাহছ| আপনার কল্পনা করন । শ্রিনি 
মঙ্াকুপিত হৃইয়া অতি প্রচণ্ড রূপ ধারণ কগিঙগেন । ললাটে 
তাহার ত্রিশিশ! জকুচী অক্ষিত হইল । আক্ষিমুগল ঘুশিত হউাতে 

লাগিল । নঙ্লপিঙ্গল পৃিতে ত্রিশঙ্ক্ দিকে চাহিয়া কিনি 

কর্কশগন্ডীর কঠে বলিয়! উঠিলেন £ ধিক 1 গ্রামা ৮গাণ ধিক | 

তুই নিচাঙ্ত গন্দাতি। ভীন চঞ্জালকুলে জগ গ্রহণ করিয়। 

বেদপাব্বগ ব্রাঙ্মণাকে কিনা তু আখযানণ করিতে টাপ। 

'আপ্রার্থনীয়াকে তুই প্রার্থনা করিতেছিস। খায়কে $ই পাশের 

বার] বঙ্ধণল করিতে চাপ | তু সলাীলোকের কপাহ, ঘৃণ্য অধম 
চল ] হহ শ্পাক | কক্টখ্শী 0 রধল (হধহৃহ্যাকাদ )। 

দুর হ'! কেন আামাতণেধ শবযাশ করিতেছিস। 

ইহার উঠবে মাতঙবাঙ্জ জিশছু বলিলেন £ হে পুধরপারী, 
ব্রাঙ্খাণ ও অঙ্গ জাতির যধো কান প্রভেদ নাই । আলোকে 

এবং অঙ্গচকারে, ভন্মে এবং গর্ণে খেদপ প্রভেণ দুই হয়, প্রাণ 

ও অঞ্ত জাতে কি তেমশ কোন তাভেদ দুষ্ট ভয়? 

ব্রাঙ্ণগণ আকাশ হঃতে পল! পাঁধু হইছে আবিঙুতি 

হণ নাই, কিংবা পৃদ্থবী ভেদ কপিয়া! উৎপন্থ হন নাই। 

চঙ্জালাধিএ গাগ ইজ যোগিঞ। জন্গে পকলেই এইধপ 
এক । ম্বতাতেও পকশেই এক । চক্তালাি অগ্ধ বর্ণের জায়, 

ব্রা্থণগণণ্ত তখন পরিহাক্ষ হন- ছুগুশ্সিত, অশুচি বলিয়া 
গণ্য হন । | 

ধীব্পে!কের শীডাদায়ক যত কিছু পুশংখস পাপকর্ছ 
(৮গালগণ নহে ) ব্রাঙ্গণগণই আবিষ্কার করিয়াছেন । শ্রার্গীণ- 

গণের মাৎস ভক্ষণের হচ্ছ! হুইপ, অমনি বিধি প্রস্তুত হুইল -- 

“মন্ত্র]ববক বলিদান দিশে ছাগমেষাদি শ্বর্গে গমন করে।।” 

ইহাই যি পগের খস্ব হয়, তবে ভ্রাঙ্থণগণ কেন আপনা- 

দিগকে কিংবা জ্মাত্ীয়বন্ধুকে, মগপূর্বক বলিদান. দেন না। 
কেন ইহারা, মাতা -পিতা, প্রাতা-ভগিশী, ভার্বা ও পুতর-কড।- 
গণকে এই ভাবে বঙিদানপূর্বক খর্গে প্রেক্পণ করেন না! 

জাত বনু অনুগত এজাবর্গ সকলেই তো এই তাবে 
সদগতি প্রাণ্ত হইতে পারে। পশুদের সঙগতিয় জগ্ত কেন 

আপনার! যঞ্জ করিতেছেন ? নিজেকে কফেণ ঘজে বলিদান 

দিতেছেন লা? 

ছে ব্রাক্মণ ! ইহা কখনও স্বর্গের পথ নহে । রুদ্রচিত্ত 



অগ্রহায়ণ 
শব সপ অসশ সী জন শত শনশশ 

্রাহ্মণগণ মাংস ভ্ক্ষণের জন্ত এই ব্যবস্থা উত্ভাধনণ করিয়া 
গিয়াছেন। 

দেখ ব্রা্মণ ] এাঞ্চণ-ক্ষত্রিয় বেশ্য শুঙ্ছাদি, সংজ্ঞামাঞ | 
হছাদের মধ্যে বপ্ত'তঃ কোন প্রতেধ নাই । সমস্ত এক জানিয়। 

আমার পুজেক্স জজ তোমার কক্ছজা প্রনুতিকে দান কর] 

তোমার কুলানুযায়ী কঞ্জাপণ যাহ! তোমার উচিত মনে হয় 

তাহাই আমি তোমাকে দিব । 
হা শ্রবণ করিয়! শ্রাহ্ধণ পুর্ধরসাগী পুববৎ ক্রোধ-সুচ্ছিত 

হইয়া কহিলেন 2 শা ব্রাহ্মণের ভ্রা্থণ ক্ষঞরিয় বৈশ্য শুদ্ধ 
এই চার জাতীয়, ক্ষজিয়ের ক্ষত্রিয় ধেশা-শুছ এহ কিন জাতীয়, 
বেশ্যের বৈশা ও শুর এহ ছুই জাতীয়, একৎ শুদ্রের শুদ্ধ এই 
এক জা শীয় তাখার বাবস্থা আছে। 

এইরূপ ব্রাঙ্জণের চাগি জাতীয়, ক্ষঅিয়ের তিন জাতীয়, 
বেশ্যেপ হহ জাতীয় এব, শুঙের মাএ এক জাতীয় পুত্ত হয়। 

সার মুখ হইতে শ্রার্থণ, খক্ষ ও বাছ হইতে ক্ষত্রিয়, 
নাতি ইত বৈশা এবং চরণ ধ্হতে শুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে । 

এই চারি বর্ণের চঠখ বর্ণেও তোমার স্থ।ন শাহ । অধম বৃষল 
তুমি! বমি কিন: বর্ণশরেষ্ঠ ব্রা্থণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 

করিত চাল তুমি সহ্ধর ধস হন | 

আর 

অংতপক খাঁঙ্গরাজ থ্রিশসু উত্তর দিলেন £ হে ব্রাশ |. 
হোমের চঠ্রর্ণ কিগপ শাহ! শরণ কর। 

শিশুগণ ধাজপথে ধূলি লইয়া ক্রীড়া করে। ঢেই ধুলিগস 

শিগ্ত হত কিয়া তাহারা কাহাকেও ক্ষীর, কাধাকেও ধধি, 

কাহকেও মাংপ, কাহ!কেও স্বৃত সংজ্জায় অভিষ্তি কে । 
(দেখ, বালকের বাকো ধুশি কদাচ এ সবণ্ত খেলো পাশ্নণত 

হয় না। হে ভ্রা্দণ ! তোমাদের চতুরর্ণও এরূপ ! 
সক মানবই একক প্রকার অজ লইয়! জন্মগ্রহণ 

করে। কেশ, কণ, শীখ, চু, মুখ, নাসিক], - এব, বাছ, 
বক্ষ, পাশ, ৮8, উদর, উপ, জওখা, হত, পদ, শখ, খর, বর্ণ 
ইত্যাদি কে!নও বিষয়েই চতুর্ধণের এতেদ দৃ হয় নী। 

দেখ, গ1, অন্ন, গর্দড, উদ্র, স্বগ, পক্ষী ইত্যাদি প্রার্থীর 

মবো যেমন প্রভেদ দৃষ্ট হয়, চড্বণের মধ্যে তেমপ কোনও 

প্রাভেদ দৃষ্ট হয় শা। 

আশ্র, জখু, খভুবরি, পনস ইন্াদি বৃক্ষের মূলে, ক্ছে। ছকে, 

সারে, পঞ্জে, পুশ্পে, সর্ব যেকণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়, ত্রা্পাদি 
বণচতুষ্টয়ের মধ্যে সেব্দপ প্রতেধ দৃষ্ট হয় না। 

সুখে, হুঃখে, পঞ্চ হন্িয়ে, আহারে, বিহারে, সৃত্রে, পুরীষে, 

চটর্ণের কোথ1ও কোন প্রতেদ দৃষ্ঠ হয় না।% সুতরাং খণ 

এক__চার নচে। শ্রাহ্ষণ, কিয়, বেশ, শুর, চণ্ডাপাদি 

সংজ্ঞামা্ | লেইজজন্ই বপিতেছি_ হে পুফধরসারী, আমার 

জপ জজ 

ঘোষের বজন্ছচী । 

শাদু'ল ক্াবজান 

ভি শা পপর | শশা সপ উস 

88 র টি 

* তুলনীয়; ভবিষ্যপুকাণ, ভ্রাথ ৪১1৩ | 

১৯৫ 
শা ০ অপ ই হন জু উজ 

পুত্রকে কত দান কর। তোমার কুলান্যায়ী কঙ্জাপণ দান 

করিব। 

ব্রাহ্মণ পু্রসারী এবার আগ পুর্ববংৎ &% হইলেন না। 

তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন £ আপনি কি খগ্েদ অধ্যয়ন 

করিয়াছেন? যভুরধেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ? সামবেদ, 

আয়ুর্বেদ, অধর্যবেদ, কল্পকি আপনি অধায়ন করিয়াছেশ? 
অব্যাজবিদ্যা, স্বগচক্রু, নক্ষত্রবিদ্যা, তিিক্রম, কর্মচঞ অথব। 

অক্কবিভ।, বন্ত্রবিদ্যা, শিবাবিদ্যা, শ ৫1নবিধ], পাহচরিত, শুআ- 

চরিত, গ্রহচপ্লিত, লোকায়ত, বায় পাদি ধিগ্া কি ব্সাপণি 
অধিগত হইয়াছেন ? 

হহার উত্তরে মাতক্রাজ কহিলেন £ ছে পুঞ্চরসারী, এ 
সমস্ভই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি । উহার অধিকও আমি 

অবগত আছি! 

দেখুন, পুর্বে কধল এক বর্ণ ছিল। ন্চখন ত্রাক্ধপাদি সংজ্ঞা 

ছিল ন|!। পরে বৃন্তির ছাপা নরগণের এই সংজ্ঞাভেদ হইল'। 

যাহায! পরিগ্রহকে বেগের হায়) শলেতর জার বর্জনীয় মনে 
করিয়' 'হাহা পরিত্যাগপূর্বক, অরণে) পণকুচীর টন] করিয়া 
পরমর্ধের ব্যান করিতে শাগিলেন- তাহার! ভ্রাঙ্ষণ সংজ্ঞায় 

আভাহর হইলেশ। বাছাপা শালিকেঞাদি মক্ষা করিতে 

ল/গিপেন, সেখানে বীক্ষাদি এপন করিতে: লাগিলেন, তাহার! 

ছয় (ক্ষত্রিয় হইতে হয় ?) সংঙ্াালাভ করিলেন । মাহা! 

বিখেচশাপূর্বক যথাসময়ে কর্ম করিয়া সেই কর্ম হইতে 
নানাকপ অধসম্পদ লাভ করিতে লাগিলেন তাহারা ধেশ্য 

বঙ্গিয়া গশ্ায হহলেন | অগ্চ বাহার? ক্ষু্র কর্মের ছারা জীবিকা 
শিব!হ করিতে লাগিলেন তাহারা শুধঞ্জ সংন্ঞায় অভিহিত 

হহলেন। ৃ 

. হুহার পর মাতঙ্গরাজ বেধখৈদধিক, আচাধ, তাহাদের 

সন্প্রধায়ডেধ, বেদের শাঙাডে সম্বন্ধে শান পার্ল্যাপূর্ণ 

তথা প্রকাশ কমিলেন এখৎ পুনরায় পুতের জনা গ্রাঙ্গণ 

পুধরসারীর কন্যাকে প্রাথন। করিলেন । 

পু্চরসারী ভিশঙুর এ জান ও পাণ্ডিতাপুণ আলোটন। 
শবপ করিয়। মৌনন্ডাবে, অধে1যুখে চিপ! করিতে লাগিলেন । 

তখন প্রিশক্ু বলিলেন £ হে ভ্রাঙ্মণ আপনি যদি আশঙ্কা 

করেন যে, আপনার কমা অসদ্ূশ পাত্রের সহিত সশদ্ধ 

হ্হবে বে অবগত হউন, আমাক পুএ শাদুলিকর্ণের শ্রতি 

শীপাদি গ্রেষ্ঠ খপরাশি সমন্তই শ্নহিয়াছে। আপনাকে পুনরায় 

ঝলকে ছি-যজাদি প্রাধী-হিংদামুলক কম শ্বর্গপ্রাপ্তির কারণ 

টি শপ আত শা সস সপ পদ আপ পপ অত রর পপ শ্স্পি শত শপ অপ পর পপ ৮৪ ৭৪. জপ 

* ক্ষুদ্র (কৃ যুদ্র) হইতে শুন্র। শুদ্র শব্দের এইরূপ খুুং- 
পিই মুক্তিমুক্ | মদীয় আচার্ধদেব মহামছোপাধ্যায় বিধুশেখন 
শাস্ত্রী মণশয় বছপুর্বে তাহার এক প্রবন্ধে শুক্র শখের এইন্প 
ঝ্ুংপততিয় বিষয় আলোচন। করিয়াছিলেন । ক্ষুত্র হইতেই 

শুর শঙ্দের উৎপতি---ইছা! স্তাাদ্স মত। 
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নছে। শ্রদ্ধা, ঈীল, তপ, ত্যাগ, শ্রুতি, জান, তথা সর্ববেদের 
অর্থদর্শনই স্বর্গের কারণ। জাম।র পুত্রের তাহ! বহিয়াছে, 

ুতরাং তাহার সহিত আপনার কমার সধন্ধ স্বাপন কঞ্কন। 

ধিক চগ্ডাল ঘ্বণার যোগ নহে । 

ইাতেও পু্চরসারী কোনরূপ উওর দিলেন না। তিশি 
পৃধবং যৌনভাবে জধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

তাহা লক্ষা করিয়। মাঙক্গরাজ বপিলেন £ দেখুন, ব্রহ্মাগ 
মুখ হইতে ব্রাহ্গণবর্ণের উৎপগ্ডি হইয়াছে--এইগ্প কন্ছনা 
কর্সিষেন ন:!। উহা দোষাবহ। কারণ তাহা হইলে প্রাঙ্গণ 
ত্রাহ্মণার ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক হ্য়।৬ ভ্রাতা-৬গিনীর মধ্য 

ভাধ1! সম্পর্ক পশুধর্ম- _মাশববর্ষম নছে। 

আমাদের চগালঞুলেও বছ বেদপারগ খাষি মহা জ্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন । আপনাদেরও বু খষি মহধিকর মাত! 

ছিলেন অব্রান্ধামী। যি কপিঞ্রলার্দের মাতা ছিলেন চশ্ডালী।1 
পরম তেজন্বী দ্বৈপান্বন খধির মাতা ছিলেন শিষাদী। ক্ষত্রিয়! 
রেণুক1-সবশান্ত্রবিদ পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পরশ্ুরামকে প্রপব 
করিয়াছিলেন__সুতর1ং তিশিও অগ্রান্ম-পুঞ | 

ছে ব্রাহ্মণ | আমি পুনরায় বলিতেডি-- এই বণভেদ 
সংজ্ঞামাএ। সুতরাং জমার পুত্র শাছুলিকণ'কে আপনি কন্যা 
ধান করুন । 

ইহার পর পুঞ্চৰসারী ভ্রিশঙ্থুকে তাহার গোত্র প্রবরাদির 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্রিশঙ্ক তাহার বিস্তারিত উত্তর 

দিলেন। তাহার পর তিনি সাবিজ্রীর (গায়এীর ) উৎপপ্ডির 

ইতিহাস, তথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈষ্ঠ, শুঙ্জের পৃথক পৃথক 
সাবিত্রী পুফরসান্ীকে শ্রবণ করাইলেশ। 

অত:পর পুফরসারী ভিশঙ্কুকে একে একে খছুবিধ বিদ্যার 

বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এখং জ্রিশস্কু তাহার যথাযথ 
ধাথ্যা কখিতে লাগিলেন । 

জ্যোতিষের খিস্তৃত আলোচনা চপধিল। অষ্টাবিংশতি 
নক্ষত্রের প্রত্যেকের কয়টি তারা, কত মুহূর্ত যোগ, কিরূপ 
সংস্থান, কি আহার, কি দেবতা, ফি গোষ্র। তাহাদের কে 

পূর্বধারিক, কে পশ্চিমধ্থারিক, কে উত্তরদ্বারিক, কে দক্ষিণ- 

ঘারিক ইত্যাদি । 
গ্রহের কথা । রাত্রি দিবসের গ্রাসবদ্ছি, পক্ষ, মাস, বংসর 

ও খতুর আলোচনা । ক্ষণ, লধ ও মুহূর্তের পরিমাণ । মুহুর্তের 
কত প্রকার নাষ। স্থান, কাল ও বস্তুর পরিমাণ ও পরিমাপের 

বিস্তৃত বিবরণ । ২, 
কোন্ নক্ষত্রে কিরূপ চরিত্রেন্স মানব জঙন্গগ্রহছণ করে। 

০০ 

* তুলনীয় £ “ব্রদ্ধার মুখ হইতে যদি ব্রাহ্মণের . উৎপত্ধি 
হয়, তবে ত্রান্দদীর জন্ম কোথা হইতে হুইল? নিশ্চয় এ রুখ 
হইতেই । তবে তো৷ ব্রাক্ষবী ব্রাহ্মণের তপিশী হইলেন।”, 

অশ্বঘোষের বন্ধহ্ছচী। 
1 মহাক্কারত, অন্গুশাসনপর্ব, অধ্যায়) ২১ (তাঞ্জোর সং)। 
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নক্ষত্রবিশেষে নগর স্থাপনের ফলাফল । ভ্তোন্ নক্ষত্র, কোন্ 

দেশ বা জাতিবিশেষের উপর আধিপত্য করে। কোন্ 
খতুতে বৃষ্টি হইলে, কত ! আঁঢ়ক ব1 আঠা) পরিমাণ বৃষ্টি হয়। 
তখন কিরূপ কুঁষিকর্ম করিতে হয়। গ্রহণের কথা উহার 
প্রকারভেধে দেশ বা মন্গষ্যবিশেষের উপর তাহার ফলাফল। 

কোন্ নক্ষতে কোণ্ কর্ম করণীয় তাহার আলে চন] । 

ভূমিকম্পের কথা.- কোন্ নক্ষঞ্জে ভূমিকম্প হইলে, কোন্ 
শ্রেম্টর লোকের, কোণ দেশের, কোন্ জাতির কিএওপক্ষতি 
হয়। নানারূপ দুমিকম্পের নাম, যথা--জলকম্পিভা, বানু 

কম্পিতা, অগ্রিকম্পিতা ইত্যাদি । শ্াহাদের লক্ষণ-_ যথা, 

অগ্নিকম্পিতা ভুূমকল্পে ভীষণ উচ্চপাত হয়। অগ্নি রক্ষিত 

ধন ও কাষ্ঠাদি দ& করে, ধুযশিখর দৃষ্ট হয়। সমন্ড দ্ুমি- 

কম্পের মধো এহ অগ্নিকম্পিতাত অধম বা জঘন্ত বলিয়! উত্ত 

হইয়াছে। 
বাধি সমুখান--.কোন্ নক্ষত্রে ধাধি হলে, তাহা কত ধিন 

স্থায়ী হয়, তাহার ফলাফল কিব্রপ ; 

বন্ধন পির্মোক্গ - নক্ষত্র বিশেষে কাগাবন্ধনাদির ফণাকল । 

তিপক (খা তিপকাপক ) বায় -শরীরের নান খা সশ্থিত 
নাণারপ তিলের শুভাশ্তভ ফল । 

শক্ষ্্ জঞণ-__নক্ষঅবিশেষে জন্মের ফল! 

উৎপাতচক্রাধ্যায়- যুদ্ধ, হূর্ভিক্ষাদি লাশাকপ দৈবাদৈব 
উৎপাতের কথা । 

পুরুঘপিপ্যাধ্যায় বা পিশ্যাধ্যায়---নানাধণযুক্ত ভ্রণকে (বা 

ব্রণের জায় চিগ্রবিশেষকে ) পিপায (খা পিচ) বলা হইয়াছে। 

নক্ষব্রবি.শষে জাত ব্রীপুরুষের অঙ্রবিশেষে দৃষ্টপিপোর শুভা শুভ 
কল। 

পিটকাধ্যায়-- দাহ ও আঘাত (তির) চিন্ছকে এবং 
( নানাবর্ণের ) বিস্ফো্টককে পিটক খল! হইয়াছে । শরীরে 

স্থানন্েদে উৎপপ্ন নানারূপ পিকের শুভাশডত ফল ।* 

* স্বপ্রাধ্যায় নানাবিধ দ্বপ্রের বিবিধ ফলাফল । 

মাস পরীক্ষা-_মাসখিশেষে মেখগর্জন, বর্ণ ও এখপাদির 

ফলাফল । 

খঞ্জরীটক জ্ঞান --খঞ্ধন পক্ষীকে নান! স্থানে নান।ভাবে 
দর্শনের শুভাণ্ডত ফল । | 

* বরাহ্মিহিয়ের বৃহংসংহিতার ৫২ অধ্যায়ে, পি্টকের 
আলোচন] আছে। কিন্ত এ গ্রন্থের কোথাও পিছের কথা 
নাই । কোন প্রসিদ্ধ সংগ্কত অভিধানে পিণ্য বা! পিন শব 
পাওয়! যায় না। 

বৃহংসংহিতার ৫২ অধ্যায়ের শেষে যেত্রণের উদ্লেখ 
আছে, মনে হয় উচ্ছা! পিশ্যার্থক বা পিণ্যর প্রতিশক । ফেননা 
আলোচ্য গ্রন্থের পিণ্যাধ্যায়ে কখনও পিশ্য ব! পিন, কখনও 

ৰা তাহার স্ছা্িন ব্রণ শব্ষ ব্যবছত হইয়াছে । নুতরাং পিণ্য 

(বা পিভ )-কে ব্রণ ( বা আচিল) বল! যাইতে পার়ে। 
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শিবারুত জ্ঞান--শৃগালের নান! স্থানে, মান! মুখে, দানা 
ফপ ডাকের কলাফল। 

পাণিলেখা__বা বরতল লেখাধ্যায়। 

বায়সরুত জ্ঞান--..বায়সের নানান্ধপ ভাকের শুভাগুত 

ফল। তাহার পর ধারলক্ষণ, দ্বাদশ র্লাশিজ্ঞান, কটা লক্ষণ, 
বগ্রাধ্যায়। 

হুঙ্গাধ্যায়__বীজ কিরুপে উৎপন্ন হুইল। কিভাবেতাছা 

ঘপন করিতে হয়। কোন্ নক্ষত্রযোগে, কোন্ খতুতে কিনপ 

বীজ বপন করিতে হইবে ইত্যাদি আলোচনা । তাহার পর 

ধুমিকাব্যায? বা অগ্রিহোআঞ এবং তাহার পর তিথিকর্ 
নির্দেশ । 

এই সমস্ত বিদ্ভাবিষয়ক জলোচন! সমাপ্ত করিয়া! মাতঙ্গ- 

রাজ ভ্রিশস্কু বলিলেন £ আমিজাতিস্মর। বিগত বহুজন্মের 

কাহিনী আমার চিত্তে অঙ্কিত আছে। এই বলিয়া তিনি 

অতীত অনেক জন্মের কাহিশী বিবৃত করিলেন । 
৩খন এাখ্দণ পুর পারী বণললেশ, ভগবান ত্রিশস্থু ! আপনি 

শ্রোত্রীয়শ্রেষ্ঠ । আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, আপনি 
দেবলোকের মহারক্জার গায় । আপনি আপনার পুনের তার্ধার 

নিমিত্ত আমার কন্ত প্রকৃতিকে গ্রহণ কর্ধন। শীলরূপ ও 
গুণসম্পশ্ন শাদুলকর্ণ ও ভদ্র! প্রক্কতি পরম্পরকে আনম্ধধান 

করশ ইঞাই আমার অতির্চি। 

ইহ! শ্রবণ মাত্র সেই পঞ্চ শত বিদ্যার্থী উচ্চঙ্গরে মহা 

কোলাছলে প্রতিবাদ করিয়! উঠিলেন £ হে উপাধ্যায় |! না না! 
ইছ। কধাচ করিবেন না। ত্রাচ্ষণ বতমান থাকিতে চগালের 
সহিত সঙ্ধদ্ধ আপনার কতর্ব্য নহে। 

পুফরসারী তাঙাদের প্রতিবাদ অগ্রাহ করিয়া ধলিলেন £ 
জাতি লগ্বন্ধে ত্রিশস্কু যাহা! বপিলেন, তাহা! অবিতথ সত্য | 
ত্রান্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুপ্বার্দি কোথায়? কর্ষবশে সর্ধর্শীব সর্ব- 

যোনিতেই ভ্রমণ করিতেছে । কোন জীবই (আকাশ বা) 

কখ লাশ্বস্তী 
হার ৪,4০৭ রর সির জপ নীল পিপিপি ভা এ পাস পলা জা জিও ভি পি এ রো ডা নাতি এপস কর এ কত এ ও লে এ ৬ 5 ০ ভল৬ এ চা 
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ঘাযু হইতে জন্বগ্রহ্ণ কয়ে না। লর্ধ বর্দেই অন্ধ, খ্জ, কুঠ্ঠয়োদী 
সমানভাবে রহ্ম়াছে। সকলেই শুরু, কৃ, ভামবর্ণ। অস্থি, 
চর্য, কেশ, নখাদি সকলেরই একরপ । মাংস, সুত্র, পুন্নীধাদিও 

ভিন্ন নছে-এক |] দুখ হছুঃখাদিও এক। দুতরাং বর্ণ এক-_ 
চারি নছে+ঞ% কর্েরই এখানে প্রাধাভ | এই মাতঙরাঞজ 
পরম জ্ঞানবান, সর্বশান্ত্রে কৃতবিদ্য । ইনি শ্রেষ্ঠ, বিশিষঞ্ঠ। 

ইহার অন্গরূপ গীল ও গুণসম্পন্ন শাদুলিকণণ্কেই আমার কন্ত। 
প্রকৃতিকে দান কগিতেছি। 

ইহার পর শাপু'লকর্ণের সছ্িত প্রকৃতির পরিণয় হুইল । 
এই উপাখ্যান সমাণ্ড করিয়! ভগবান বুদ্ধ বলিলেন £ ভিক্ষগণ | 

পুজধ্মে জামি ছিলাম মাতঙ্গরাজ গ্রিশস্থ। শারদ্বতী পুঞ (বা 
শারিপুত্র) ছিলেন ব্রাহ্গণ পুক্ষরপানী । আনন্দ ছিলেন শার্দুল- 
কণণ। এবং চগ্ডালকঙ্জ। প্রর্ততি ছিলেন ব্রাহ্মণ পুফরসারীর 

কন্য। | 

এই প্রকৃতি তাছার পৃধঙ্গশের সেই ম্েছ ও প্রেমের 

আকর্ষণে আনন্দের প্রতি অহ্রক্ঞা]। ছায়ার ন্যায় তাহার 

অন্থগামী। এই বলিয়া! ভগবান এই গাথ| উচ্চারণ কগিলেন £ 
পুর্বকেণ নিব1সেন প্রত্যুৎপন্থেন তেন চ। 

এতেন জায়তে প্রেম চন্দন কুমুদে যখ। ॥ 

প্রাক্তন এবং বত'মান এই উভয় জঞখখকে অবলম্বন করিব 

প্রেম উৎপন্থ হুয়। কুষুধশীর প্রতি চক্রের অনুরাগ উহার 
উদহরণ 1" ৃ 

অত:পর তগবানকর্তৃক চতুরার্ধসতযাঁ ও তাহ! অবগত 
হইবার উপার কথিত হুইল। সমভ্ত ভিক্ষু সন্প্রধার তাহার 
অভিভাষণ অভিনন্দিত করিলেন। 

স্পস্ট 0 পা এ. পাচ সঃ জপ এ 

** তুলনীয় £ ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম, ৪০1২৩-২৯। ৪১।৩৫- 
৪৩। মহাভারত, শাস্তি, ১৮৮1৭-৮। বজন্ুচ্যুপনিষদ্ । 

1 চতুরার্ধসত্য £--১। ছঃখ, ২। ছুঃখের ফারণ, 

৩। ছুঃখের নিরোধ), ৪1 হুংখনিয়োধের পথ। 

ক্ষণ শাশ্বতী 
শ্রীনীহারকাস্তি ঘোষ দস্তিদার 

শেষ বাত এল £ কদলীপাতায় বরিছে ছিমের আখি-_ চঞ্চল কেন? এঁপুবদিফে ফিকে আবিরের ঝড়... 
আর ক্ষণকাল প্রণয় মোদের £ প্রভাতের নাহি বাকি । স্বত্যুর মতো নীন্পব মোদের এই ক্ষণ অবসর । 
তোমার স্বপন এখনো! রঙীন্ কাচের মতন ছাসে-** ভাঙিবে কি তাকে ? শিহরিবে উষ্! £ সছিতে 

বিরহ্থী-জীবন ? রহুক্ সে-কথা স্বপনের উচ্ছধাসে । পারিবে তাহা ? 
মোর এ মানসী-উপবনে নীল-বাদামী কুঞ্জ কত 

ক'রেছি রচনা £ ছুমি তাছে বসি দিবাণিশি অবিরত, 

তব নিশাগের আবেশে মধুর কামনার জালে বোনা 

মদ্ধর পবন দিয়াছ ঢালিয়! £ কমে তারা আনাগোনা । 

১৪ 

মিনতি জামার প্রেম নিয়ে যাও এনেছি ঘতনে যাহ! । 
প্রভাত হয়েছে : আলোর ওপায়ে ধরণী রয়েছে তব । 
ঘন রজনীর শীতল পরশে ভূমি তাই অনভ্ভিনব। 



অবলগ্বন 
জ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 

জনসমান্ের বাহিরে সুন্দর একখানি বাঙলো। হয়ত আজ 

আর নাই, কিন্ত একদিন ছিল। আর ছিল মানব-মনেক 

ভাবধারার এক অপূর্ব সৃমাধেশ । আদান-প্রদানের এক 

অভিনব গ্রাণময় শিঃশঝ প্রকাশ । কিন্ত সাধারণে তার কোন 

খবর রাখিত ন|। রাধিবার কথাও নয়। সমাজের বাহিরে 

অরণ্যানীর কোলে এর অবন্থিতি, ঘনভাবে মিশিয়া আছে 

প্রঃৃতির সহিত। হয়ত এমনি অখ্যাত অজ্ঞাতহ সে আমার 

কাছেও চিরকাল থাকিয়া! যাইত যদি ন| খটনাচক্র আমাকে 

আকর্ষণ, কগিত। 

সেই কথাই বলিব। 
বয়স তখন আমার খুবই কম। কুড়ি তে বাইশের 

মধ্যে। প্রাণে অফুরস্ত উৎসাহ, চলার গতি বেগবান প্রাণবন্ত । 

একটা কিছু হাতের কাছে পাইলেই হুইল। চেহারাটাও 

তখন নাকি ভালই ছিল, কিন্ত বর্তমানে তাহ] লইয়া আলে[চন! 

করা বথা। তা ছাড়! ভাপও লাগে না নিজে বর্তমান অবন্থা 

এবং পারিপার্িকতার কঠিন নিম্পেষণে পে দিনের কথ! এখন 

রাপকথা বণিয়াই মনে হুয়। ভুলিয়া থাকিতেই চাই, কিন্ত 

পারি না, নিজের জক্াতেই আপিয়া চেতনার মণিকোঠায় স্ব 

চৌক। দেয়। জানাইয়! দেয় তাদের অস্তিধ। তাগা আছে 

ধাকিবেও। কিন্ত যাক সে সব কথা। 

বন্ধু দেবব্রত এবং ডুমুর একান্ত অন্থরোধে বাহির হইয়া 

পড়িবস্থির করিলাম । প্রথম গন্তব্য স্থাশ আমাদের কুচবিহার 

মেকলিগঞ্জে, সেখানে দিন কয়েক কাটাইয় স্তামশিং পর্বতে 

ধাইব এরপ শিষ্ধান্ত আমর! পূর্বাঞ্ছেই করিয়া! লইলাম। 

দেবত্রতর দেশ মেকলিগঞ্জে । ডুহ্থর বাব! স্ঠামশিং অঞ্চলের 
একটা! বড় চা-বাগানের সর্বময় কর্তা । 

যাত্রা করিলাম । তৃতীয় শ্রেল্নীর যা জামা । অসংখ্য 

অন্গুবিধ! থাকিলেও বর্তমান যুগের সহিত সে দিনের তুলনা হয় 

'না। টিকিট-চেকারের উপদ্রব, ভিখারীদের করুণ! আকর্ষণের 

সবলবন্ধ আক্রমণ কিংবা! আবিষ্কারকদলের অভিনব আবিষ্কারের 

বিজ্ঞাপনের জীবন্ত আবির্ভাব সে যুগে তেমন ছিল ন|। মোটের 

উপর অভাব-জনটনের তখন একটা মাত্রা ছিল। ক্ষুধার 

হালায় অথবা বন্ত্রাতাবে জান্মহ্ত্যার কাহিনী তখনকার ছিনে 

কেহ কল্পনা! করিতেও পারিত না। বর্তমানের সত্য সে যুগে 

ছিল নরফ-কপ্ন।। তাই ত আব বিংশ শতাব্দীর উন্নত 

বৈজ্ঞানিক জগতের প্রতি চোখ ফিরাইয়া! বায় বার শুধু এই 
কথাষ্টাই মনে হইতেছে যে, আমর! কি জন্ধকার হইতে 

আলোকে আগসিতেছি নম! ভবিষ্যত আরও নীরন্ধ, অন্ধকারের 

দিকে আমাদের বংশবরদের ঠেলিয়া! লইয়া চলিতেছে । আজ, 

অন্ভীতের কাহিনী ধলিতে বসিয়া! কত কথাই ন! মনে পড়িতেছে 

কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই জাণবিক মুগের বীতৎসত' 
আর উপক্গ করিয়া দেখাইব না। আমি সে যুগের নানু 
হইলেও মুগধর্থের সহিত সমতালে ন! চপিয়! উপায় কি | 
কিন্ব-_না আর নয়, বিক্ষৃন্ধ মন জনেক দুরে টানিয়া লইরা 
আসিয়াছে। এবারে আসল কথা বলিব। 

বার ছুই গাড়ী বদল করিয়! পরদিন মেকলিগঞ্জে পৌছি- 
পাম । সেখানে সপ্তাহখানেক বেশ আনন কাটাইয়! পুনরায় 
যাত্র! করিলাম । জামাদের এবারের অভিযান শ্তামশিং 

পর্বতে । বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা | প্রায় সাত-আট ঘণ্টার পথ 
যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। জীবনে সেই আমার 
প্রথম পর্বত দর্শন। পরবর্ভী জীবনে সে সুযোগ বহুবার আমার 
আসিয়াছে কিন্ত সে চোখে কোনধিন আর পর্বাতকে দেখি 

নাই। সে দিনের সে স্মৃতি ফুলশয্যারাতরির ক্ষণস্থায়ী এক টুকরা 

অত্যন্ত জনুভূতির মত আজিও মনের কোণে জড়াইয়।! আছে। 

শ্কামশিং পৌছিলাম শেষ বেলায় । ডুঁছর বাবাকে পূর্বেই 
জানাইয়] রাখ! হইয়াছিল । ব্যবস্থার তিনি কোন ক্রটি রাখেন 
নাই। পথের ধকল কাটাইয়া উঠিয়া! একটু গোছগাছ করিয়া 
পইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে রাতটা নিছক বৈচিত্র্য হীন 
ভাবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু পণধিন অতি প্রত্যুষেই তিন বদ্ধ 
একপ্রস্থ পব্ধত প্রদক্ষিণ করিয়। আদিলাম। পার্ধতা নর্দী 
সু্িমতীর শুভ্র জলোচ্ছবাস ছু" চোখ ভরির' দেখিয়া লইলাম। 
ডু জানাইল, ছপ্নিণ শিকারের এটি প্রধান কেন্র। গোটা ছুই 
পর্বতের লেষপ্রান্তে গতীর অরণ্য, যেখানে দলবন্ধতাবে ছাড়া 
যাইবার উপায় মাই। 

পরধিখন বৈকালে এক পশলা বৃষ্টির পরে চমৎকার ষিঠে 
রোদ দেখা দিল। ডুঙ্থকে দেখিলাম বেশ চঞ্চল হুইয়৷ 
উঠিয়াছে। তার বাবার সঙ্গে খানিক কি পরামর্শ করিয়া 

ফিরিয়া আলিয়া আমাদের প্রন্তত হইতে বলিল। হরিণ 

শিকারে বাহির হছুইব। শিকারে আমার নুতন হাতেখড়ি 
হইয়াছে মেকলিগঞ্জে, তাই সবচেয়ে উৎসাহিত হুইয়! উঠিলাম 
আমি। তিনবন্ধু তিনটা ঘোনল! বন্দুক এবং জনকয়েক 
পাহাড়ী পথগ্রদর্শক সহ বাহির হুইয়! পড়িলাম। 

সন্ধ্যা সমাগত | হুর্ধ্য পর্বতের জাড়ালে অদৃষ্ঠ হইবার 
উপক্রম করিয়াছে । একটি শিকারও পাইলাম না। ভুস্থকে 
ব্যঙ্গ করিলাম। পথপ্রদর্শকদের তাদের অবোধ্য ভাষার 

প্নেয করিলাম । শেষ পর্যন্ত অনৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নীরব 
হইলাম । কিন্তু পায়ের গতি তখনও আমাদের মন্থর ভাবে 

সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়! চলিল ৷ তুছ কফিরিবার তাগিছ 
দিল- দেবব্রত সায় দিল। শ্রবণ-ইন্ত্রির আমার সজাগ 
থাকিলেও ছুটি তদ্পেক্ষা প্রথর ছিল। উ্থাদের ইঙ্গিতে 
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নীরব থাকিতে বলিয়া বনদুকটা তাক করিয়া বঙ্গগান। এক 
জোড়া ডাগর চোখের অস্ত চাহনি--পরমুহূর্তেই ঝপ করিয়া 
একটা শব এবং সঙ্গে সঙ্গেই টিগারে আছুলের চাপ। 
কিছুক্ষণ চুপচাপ, পরয়হুর্তে আর একটা শব । আমি পাগলের 
মত অন্গসরণ করিলাম। শিকার আছত হ্ইয়াছে ইহা! 

বুঝিলাম তার পলায়নের গতিবেগে | নিজেকে হারাইয়া 

ফেলিপাম | আমার খুনের নেশ| লাগিয়াছে | শব্ধ 

লক্ষ্য করিয়া চুটিয়া চলিয়াছি কখনও ডাইনে, কখনও 
বায়ে, কখন সম্মুখে । কিন্ত নেশা আমার কাটিয়া গেল 
ব্রাত্রির খশান্ধকারে। আমি পথ হারাইয়াছি। সঙ্গীদের 

কোন চিহ্ন নাই। ঝুকে সাহস এবং হাতে দোনল] থাকিলেও 
এই অন্ধকার অরণ্যানীর মাঝে শিজ্জেকে বড় অপধধায় মনে 

হইল। গা'টা কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। নিজের 

অবস্থাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চে! 
করিলাম। চতুদ্দিকে গাঢ় জন্ধকার। অরণ্যের এ আর 
এক রাপ, অপূর্ব, ভয়াবহ । হিং জন্তুর সরোষ গর্নে 

চমকাইয়! উঠিলাম | অন্তরাক্জ| কাপিয়! উঠিল । কিন্তু জাত্ব- 

বিশ্বাত হইলাম না। এই বিপতসঞ্কুল অরণ্যে অগ্রসর হই! 
যাওয়ার বিপদ যে কতথানি তাহ! বুবির়1ও অন্ধের মত পথ 

চলিতে লাগিলাম। মাথার উপরে একটি নিশাচর পাখী 
কর্কশরবে ডাকিয়া উঠিশ। প্রায় সঙ্গে দঙ্গেই কানে আসিল, 
মহ্য্যকঠের হ্ুতীক্ষ হাপি। হ্ঠাৎ অশ্বাভাবিক ভাবে 
চমকাইয়া উঠিলাষ কিস্ত ভিতরে ভিতরে খানিক ভরসাও 
পাইলাম । দ্রতপদে আরও খানিক অগ্রসর হইয়! গেলাম 

এধং পরম বিম্ময়ে আবিষ্কাপ্ণ করিলাম যে, আমি একটি 

বাঙলোর সীমাশার মধ্যে ধাড়াইয়া জাছি। আর অনতিদূরে 
দাড়াইয়া আছেন এক শুভ্র শ্ষমণ্ডিত দীর্ঘাকৃতি পুরুষ । 

সমস্ত দেহ! সোলার মত হালকা ঠেকিল। ব্যগ্রাবে একটু 
জাশ্রয় প্রার্থন! করিলাম । 

বৃদ্ধ আমার আবেদন শুনিয়াছেন কিনা ঠিক বুঝিলাম না। 
আমি পুনরায় কাতর কে কছিলাম, আমি বিপন্ন এবং 
পরিশ্রান্ত। একটু আশ্রয় এবং বিশ্রামের সত্যই আমার বড় 
প্রয়োজন হুইয়! পড়িয়াছিল। মানসিক উত্তেজনায় এতক্ষণ সে 

কথ! মনে হয় নাই। মাগ্্ষ এবং বাঁডলোর সন্ধ'ন পাইয়া 
দেহ তার দাবি জানাইতে এক মুহূর্ভ বিলখ্খ করিল না। 

বৃদ্ধ এতক্ষণে কথ! কহিলেন, সে ত দেখতেই পাচ্ছি নইলে 
প্রই ভাবার রাতে কি আর কেউ সখ করে এখানে বেড়াতে 

আসে ? তিনি এক অতুত দৃষ্টি দিয়া আমার সার! দেহষ্টা যেন 
লেহন করিতে লাগিলেন। তার দৃষ্টির অন্বাভাবিকতায় 
জামি একটু চাকল্য বোধ করিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণেই তার 
দৃঠটিতঙ্গী বদলাইয়া গেল । তিনি ইঙ্গিতে আমায় অনুসরণ 

করিতে বলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন । হুইখানি জীর্ণ বেতেন 

মোড়ায় ছুই জনে মুখোরুখি হইয়া বসিলাম। হাতেন়্ দোগলাটি 
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এক পাশে কাত করিয়া রাখিলাম ৷ ঘরের চতুদ্ধিকে একবার 
দৃষ্টি বুলাইয়! লইলাম। নৃধ্িমান বিশৃঙ্খল! একপাশে এক 
রাশ বোতল গাদ। হৃইয়া পড়িয়৷ আছে। অপর পাশে রাশি 

রাশি বইয়ের তত এপ । অকন্মাৎ পচকিত হইয়। উঠিলাম আশে- 
পাশে কোথাও চাপা কামরার শবে এবং আমি সবিশয়ে 
লক্ষ্য করিলাম বৃদ্ধের চোখে-মুখে বেদনার সুম্প& আভাস দেখ! 
দিয়াছে । তিনি উঠিয়া গ্াড়াইয়! পায়চারি করিতে লাগিলেন, 

এবং খাশিক নিঃশন্বে কাটিবার পর পুনরায় স্বস্থানে 

ফিরিয়! আসিয়া! উপবেশন করিলেন । কোন প্রকার ভূমিকা 
না করিয়া কহিলেন, এর চেয়ে ভাল আশ্রয় আর আমার নেই 

মুবক--একটু থামিয়! তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কিন্ত বিশ্রাম 
করার স্মযোগ তৃমি পাবে না। এখানকার আবহাওয়া তার 
অনুকূল নয় । এই বাড লোখানাকে খিরে রাতের পর্ন রাত যে 

সব ঘটন! প্রত্যক্ষ করছি তা সাধারণ ধশ জনে বিশ্বাস করবে 

না। গ্াতের অন্ধকারেই এর জীবনম্পন্দন সত্য জপ নিযে 

প্রকাশ পায়। অতৃপ্ত আকাক্ষা এবং অপূর্ণ ভালবাসাকে কেন 

করে এখানে এক অপূর্বব পরিবেশের. ছৃষ্টি হ্য়। খাঁটি ভাল- 
বাসার স্বাদ বনের পণ্ডও ভোলে না। তাই রোজই রাতের 

অন্ধকারে ওদের এখানে আবির্ভাব । ওরা! খুঁজে ফেরে ওদের 

হারানো ধন্তকে, পায় না। তাই ওর কখনও হাসে, কখনও 

কাছে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তীব্র গর্জন করে। ফিয়ে যায়। 
আবার অসে। অবোধ জীব আজও.বুঝল না যে সে নেই। 

বৃদ্ধ ক্রমশঃই ছুর্বোধ্য হুইয়া পড়িতেছিলেন । কিন্তু তাকে 

কোন প্রকার প্রশ্ন করিয়া! ব্যস্ত করিতে মন সরিতেছিল না। 
কেশ তাহ। আমি নিজেও বুঝলাম না। তিনিও হয়তো] 

কথা বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন, সেই কাছিনীই তোমাকে 
আজ আমি শোনাব, হয়তো! এমনি এক মাছ্জেক্ষণ আর 

জীবনে পাব না। বুঝলে মুবক । 
তিনি একটু থাশিয়! পুনরার নুর, করিলেন,-যাঁকে নিয়ে 

আমার এই গণ্প তার নাম ছিল দ্ুকুষার । ভাল ধরেক শিক্ষিত 

ছেলে। সাহিত্যসাধনা এবং চিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য তাকে মিজের 

স্বাস্থ্য সন্বন্ধেও অচেতন করে রেখেছিল। স্বভাব ছিল 

অত্যন্ত খামখেয়ালী এবং একরোখা । যখন যেটা মাথার ঢুকত 
তাই নিয়েই মাতাল হয়ে উঠত । যুভ্তি-তর্কের ধার ধারত 
না। কিন্ধ মনটা ছিল তার ফুলের মত নরম । তাই আজ 
তুমি এখানে আমি এখানে । পৃথিবীর যা-কিছু নুন্দর যা-কিছু 
তাল তাতেই ওর প্রবল আকধণ। অনুন্দরে ওর তীব্র বিতৃষা 

তাই বুঝি মরণব্যাধি ওর দেছে আশ্রয় নিলে। ন্ুকুমারের 
হুল থাইসিস্। 

সুকুমারের বাবা ডাক্তার, দাদ] ডাক্তার, তারা ওর আলাদ! 
ব্যবস্থা কয়লেন। সুকুমার প্রবল বাধা দিলে । বললে, মানুষ 
হয়ে মানুষের সঙ্গই যঙ্দি তাকে ত্যাগ করতে ছয় তা হলে এমন 
কোথাও সে যাবে যেশানে পদে পদে তার ইচ্ছা-জনিচ্ছায় 
সঙ্গে তাদের ভাল-মন্দ সংঘর্য বাধধে ন1। 
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ও এর 

সৃকুমায়ের দাদ] অসন্ধ& হলেন । বাব! অনেক বুধালেনু। 

মা কান্নাকার্ট করে বাড়ীর জাবহাওয়ার্টাকেই ভারী করে 
ছুললেন। সকলকেই সে স্বছ হাসি দিয়ে উপেক্ষা কয়লে, শুধু 

তার বাবাকে একান্তে ডেকে বললে, তুমি ডাক্তার, তোমাকে 

আমার বুঝাতে হবে না। সবদিক বেশ করে ভেবেই আমি 
এ কথ! বলছি, এমন কোথাও আমায় থাকবার একট! ব্যবস্থা 
কয়ে দাও যেখানে পর্দে পদে আমাকে মাছুষের সংসর্গ 

লোভাতুর করে তুলবে ন!। তাদের মধ্যে বাস করে নিজেকে 
পুরোপুরি নির্বাসন দিতে আমি পারব না। হয়তে! আমার 
অনিচ্ছাসত্বেও আর হুটৌ- নুহ মানুষের অনি করে বসব। 

কথাট। সুক্মারের দাদার কানেও গেল। তিনি বললেন, 
জীবনট। সাহিত্য নয় | এতটা ভাবপ্রবণত] সাংসারিক জীবনে 

অচল। কিন্ত তার বাব মুকুধারের যুক্তিকে এক কথায় 

অধছেল! করতে পারেন নি। তিনি শান্ত কণ্ঠে বড় ছেলেকে 

বলেছিলেন, তোমার দিক থেকে এ কথ] তুমি বলতে পার 
সমর, কিন্তু নুকুমারের দিকটাও আমাদের একবার ভাল করে 

ভেবে দেখ! কর্তব্য । সে তরুপ। যে সমরটা মানুষ রঞীন 

কল্পনার ফুটন্ত, জীবনের সত্যিকারের আরক্তের উন্মাদনায় 
চঞ্চল, সেই শুভ মুহূর্ভটিকে আমরা এত সহজে তুলতে পারলেও 

সে বঙ্ধি তা না পারে আর এই না-পারার হাত থেকে নিজেকে 

বাচাবার জঙ্ড দ্ুকুমার যদি কতকট! ভাবপ্রবণ হয়েও থাকে 
জমি বাপ হয়ে তাকে এক কথায় বাতিপ করে দিই কেমন 

কমে! 

সমর তার মিতভাষী পিতাকে জানত। তাই মিথ্যা 

বাজে কথারস্যঙ্টি সেকরেনি। বরং সেতার পিতার কাজে 

শেষ পর্যযস্ত নানাভাবে সহায়তাই করেছে। 

এই ঘটনার কয়েক মাসের যধ্যেই দ্ুকুমারকে শিয়ে তার 

মা এবং বাবা এই পব্বতখথণ্ডে জন্ণ্যানীর কোলে আশ্রয় 

শিলেন। তার! হ্থাক ছেড়ে বাচলেন। নুতন করে জারস্ত 

করলেন তাদের জীবনযাত্রা, একট! সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে । 

কিন্ত নুকুমার তার জীবনধাপন-প্রণালী এক ভিরপথ ধরে 
আরম্ভ করলে । হুকুমারের মনের জপরিস্কুট ভালবাস! নবরূপে 
সজীব হয়ে উঠল । স্ুকুমারের সাহিত্য এবং শিল্পীমনের 
অকন্মা স্বত্যু ঘটল। হুর্বার হয়ে উঠল এক নবচেতনায়। 
ও পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটল । এক কথায় নুকুমার হয়ে উঠল 
বত-_ উচ্ছঙখল। সে তার মা-বাবার কাছ থেকেও ধীরে 
ধীয়ে সরে যেতে লাগল । ভারা ক্ষুপ্ন হতেন, তাদের স্গেহ্প্রবণ 
মন আহত হ'ত। স্বুকুমার তা টের পেকে মাকে ছেসে 

ঘলত, শুধুই ত নিচ্ছি মা, করার ত আমার কিছু নেই 
তাই বড় ভারী ঠেকে । বইবার শক্তি কম কিনা তাই একটু 
সাবধান হুচ্ছি। 

মা আর মুখেক্স প্রতি চেয়ে থাকেন। অতশত বোঝেন 
না তিদি-_বুঝতে চেষ্টাও করেন ন!। কিন্ত বাপের চোখে- 

প্রবালী ১৩৫৩ 

সুখে নীরব. তংসনা প্রকাশ পায় । যদিও তিনি একটি প্রতি- 
বাদের কথাও মুখে আনেন না। জুকুমার হয়তো একটু লঙ্দা 

পায়, বাপকে একান্তে ভেকে বলে মিথ্যে আমি বলিনি 

বাব! । কিন্ত মাকে ঠকাতে পারলেও তোমাকে আমি পারব 

না সেজআামি জানি। জামার অপংখ্য উৎপাতের মত এটাও 

ক্ষমা কয়ে যেও। নুকুমার একটু থেমে প্রগঙ্গান্তরে এল, 

বললে, একট ভামুকের বাচ্চা নিয়ে এলাম বাবা। ওর! 
মানুষের মত কথ! কইতে পারবে না-_হুক্ম আত্মবোবশক্তি 

ফোন দ্রিন হবে না। আমার যোগ্য সহচর । জুকুমার 

কেমন এক প্রকার হেসে প্রস্থান করলে । 

বৃদ্ধ কিছুক্ষণের জন্ত থামিলেন | আমার একা খতায় বাধ! 

পড়িল । ঠিক পাশেই চাপ! দীরঘশ্বাসের শর্খে সচকিত হুইয়! 
উঠিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই দোনলাষ্টা দক্ষিণ হন্ডে স্পর্শ 

করিলাম । বৃদ্ধ হয়তো আগাগোড়াই জামায় লক্ষ্য করিতে- 
ছিলেন। হাত তুলির! বাধ! দিয়া শান্ত কঠে কহিলেন, থাম 
সুবক- ওর] বত হলেও মানুষের যথার্থ ভালখাসা পেয়েছে। 
যার অমর্ধ্যাদ| ওরা কোনদিন করে নি- আজও করবে না। 

ওটা স্ুকুমারের দেই বাচ্চা ভালুকট|। তার তিল তিল 
ভালবাসা ওকে এত বড়টি হবার সুযোগ দিয়েছে । পেই 
হারানো বগ্ডই ওর] খুঁজে বেড়ায় । 

ভালুকটি যেমন শিঃশবে আপিয়াছিল তেমনি শিঃশবে 
বাহির হইয়া গেশ। একট! কথাও আমার মুখ হইতে খাহর 
হইল না। বিল্ময় বোধ কগ্িলাম। ভাবিতেছিলাম মানব- 

মনের বিচিত্র ভাবধারার কথা । কত পথ ধরিয়াই নল! ইনার 
আত্মপ্রকাশ । দেওয়ার মধে;ই এর সাথকত] | 

বদ্ধ একটি গভীর দীর্ঘনিঃস্বাস ত্যাগ করিয়া! পুণরায় আরম্ত 
করিলেন, সুকুমারের জীবজপ্ত-এ্ীতি দিনে দিনে একটা! ব্যাধিতে 
রূপান্তরিত হ'ল। কোথ! থেকে নিয়ে এল এক জোড়া 

চিতাধাখ, ডজনখানেক ময়ূর । যোগাড় করলে ছটো বাদর, 

_ছুটো হরিণ, গোটাকয়েক বনজ মেধ । সেই সঙ্গে এল ছজনা 
পাছাড়ী ভৃত্য। সেকি তার কর্খব্যত্ততা, কোথায় কেমন 
করে তাদের গৃহ নির্বাণ হবে । কোন্ কামরাটা কোন্ জস্ত- 

বিশেষের জন্ত কর! হ'ল-__কতটুকু লম্বা কতটুকু প্রস্থ হলে চিতা- 
বাধের কামরাটি আরামদায়ক হবে-_মোট কথা ওদের সুখ- 

সুবিধার জন্ত নিগ্েকে সে তুলে গেল। নিদ্ধেকে এক তিল 
অবকাশ দিতে সে নারাজ । এ শিশু জীবরাজ্যের সে হ'ল 
একচ্ছত্র অভিভাবক । ওদের আ্ানাহার থেকে আরম্ত করে 
লবকিচ্ুর তদ্ধির়ের ভার সে নিগ্জে হাতে তুলে নিল। ক্লান্ধি 
নেই, অবসাদ নেই । এক নুতন চেতনার আত্মভোল! । 

স্ব সহসা উঠিয়া দাড়াইলেন এবং ইঙ্গিতে তাহাকে 
অনুসরণ করিতে বলিয়া অগ্রসর হৃইয়া চলিলেন। আমি 
মন্ত্রযুঙ্জের ভায় তাছার পশ্চাতে চলিলাম। পাশের ঘরে 
আসিয়া বিশ্ময়ে হৃতবুদ্ধি হইয়া! গেলাম । অন্ধকার য়েন্স মধ্যে 



ভগ্রহারণ 
ই নিইানিহ। 

সর্ধপ্রথমে চোখে পড়িল ছ" জোড়া চলমান জলগ্ক চোখ । 

মানুষের সাড়া পাইয়া স্থির হইয়] ্লাড়াইল। গিজের অক্ঞাতেই 

চমকাইক| উঠিলাম। এদ্ধ কহলেন, ভয্ম নেই আলো খালাচ্ছি। 

একথানি বহুদিনের অব্যবধত শয্যার চতুর্দিকে দুরিয় দুরিয়া 
শ্রাথ লইতেছে একজোড়া! চিতাবাঘ । বীদর ছুইটা হৃব্বোধ্য 

ভাষায় এক প্রকার শ* করিয়া খরময় লাকাইয়! ফিরিতেছে। 

কয়েকটা বন্যমেষ নিব্বোধ দৃঠিতে চাহিয়। আছে । গোটী- 
কয়েক মুর, ছুইটা হরিণ এবং তালুকটাও এদের ঈলপুণরি 
করিয়াছে। উহার! জাতিগঙ পার্ধকা এবং ধভাবগত হিংসাকে 
ভুলিয়াছে। উদ্দেচ্ঠ উহাদের এক, তাই হয়তো বিভেদ নাই 

অথবা ভালবাদার যাহুম্পশে উহা! এক গোষ্জতে কপাস্তরিত 

হইয়াছে । আমদের উপধিতি ক্ষণিকের জন্য উহাদের 
গতিকোধ করিল। চিঠাথাব ছইট! একধার চোখ তুলিয়া 
চাহি । বাদর দৃইট! ল!রকয়েক "আমাদের কাপড় ধরিষ 
টানাটালি করিয়! পুনস!য় ফিরিয়া গেল । আমি শুদ্ধ বিয়ে 

দাড়াইয়। রূহলম। বুধ একটি গার দীশিঃশ্বাস ত্যাগ 

করিয়া কহিলেন) সুকুমারের কবরের পাষাণ ঠার অস্তিঙ্কে 

চাপ দিয়েছে তাই ওদের অ।সণ্ তার শোধার ঘরে । বিশেষ 

করে সুকুমারের শয্যার উপর। 

আমি চুপ করিয়া গরহিলাম | ব্ৃ্ধ কহিলেন, চল__ 
পুনরায় ছুই জনে মুখোমুখি খসিলাম । বৃদ্ধ সুব। হইয়া 

বয়] আঙ্েন। ভিএক্ে যেন একটা! প্রবল ঝড় চলিঠেছে। 

তার হঠখ দেখিয়া অগুমান করিলাম । কিন্তু কিছুক্ষণেই সে 

ভব কাটাইয়া উঠিয়া! তিনি পুণক্লার আরশ করিলেন £ 
তাদের শিল্প্রাণ বাড়ীখান] সহসা প্রাণচাঞ্ল্যে মুখর হয়ে 

উঠল। হ্থাক-ডাক চেঁচামেচি লেগেই আছে। সুকুমার বলে, 

চাকর দুটে। ক।জ করে শুধু পয়সার জনা । শহলে দয়ামায়া বলে 

কোন পধাথ ওদের নেই £ অবোল1 জীব, ওদের খাওয়াধাওয়ার 
উপরও চুরি। তাই নিজেকেই তায় সবকিছু দেখতে হয়। 

পাছে তার অতাধিক কায়িক পরিশ্রমে তার মা বাবা আপত্তি 

করেন এ তারই মুখবন্ধ। বাপকে গিয়ে অত্যন্ত সঙ্গোপনে 

বললে, মানুষ-চিকিৎসা এবার ছেড়ে ৮1ও বাবা, পোয়া তোমার 

এখন জীবজন্তই বেশী । পশুচিকিৎসার খানকয়েক বই আনিয়ে 

নাও খাব! ।--বই তার বাবাকে আনাতেই হুর । না এনে 

উপায় কি। আজ ওর চিতাবাধের সন্ধি, কাপ ভালুকের তব 
আর এই লিয়ে স্ুকুমারের রাজি জাগরণ। ধাপহুয়ে তিনি 

এটা চোখের উপর দেখেন কি করে। 

গুঙুমারের মা শেষ পর্যন্ত গোলমাল বাধালেন, এ তুমি 

ফরছ কি? তুমিবাধ! দিতে পার না? এই অনিয়ম অত্যাচার 

এ রগ শরীক্নে..-তিনি কথাটা শেষ ন! করেই কাাকাটি শুক 
করেন । নুকুমারের বাধা চুপ করে থাকেন। কি জবাব 

দেবেন তিনি। 

পৃথিবীর দঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার হিসাব'নকাশ দে যদি এমনি 

অবলদ্বন 

'শা। 
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করে করতে চায় করুক। হুকুমারের বুকের বুতুক্ষিত 

ভালবাসার বেগ যারা বিচার করতে বসবে না তাদেরই 
পে বেছে নিয়েছে । কেমন করে এ রঃ তিনি তার 

কাছ থেকে কেড়ে নেবেন । 

স্থকুমারের মা কোন কিছুই তলিয়ে দেখবেন না। শুধু 
একট শিষ্ঠুর আশঙ্কা তাকে পাগল করে তুলেছিল। শুধু বেঁচে 
থাকাটাই জীবনে সধ নয়-_.আত্মার দাধি যে তার চেতনার 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যার একটাকে বাদ দিলে 

অপরটা নিরর্থক হয়ে যায় এ কথা তাকে বোঝাবে কে? 
স্থকুমারের মা বলেন, এমনি করে সত্যিই আমি আর 

পারছি না। 

বষ্চ কিছুক্ষণের জঞ্জ খামিলেন। চোখ বুঝ্ধিয়া কি চিন্তা 
করিয়া লইয়া পুনরায় আর করিলেন, স্থকুমারের মাকে বেশী 

দিশ স্ করতে হ'ল না। একদিন হঠাৎ তিনি চিরাতবে 
চলে গেলেন। 

স্থকুমার়ের বাবা এই আকন্মিক ছর্খটনায় বিহ্বল হয়ে 
পড়লেপ । সুগ্যার কিন্ত কোন প্রকার চাঞ্ল্য প্রকাশ করলে 
না। অতি সহ্ঞ্জভাখেই স্বত্যটাকে গ্রহণ কমেছে এমনি একটি 
ভাব প্রকাশ করলে । কিন্তু মে তার মাকে দাহ করতে দিলে 

বাপ তার তীয্র প্রতিবাদ জাপালেন। এত ঝড় ধর্পা- 
বিরোধী এবং নীতিবিরুধ্ধ কাজ তিশি করতে দিতে পারেন 
না। কিগ্তন্থকুষার একেবারে ইস্পাতের মত কঠিন, তাকে 

কিছুতেই ভাঙা গেশ না। সে তার বাপের কথায় প্রতিবাদ 
করে বললে, ধর্ম, ভাঁয়, নীতি ওপন সমাজের জীবদের জঙ্, 
আম।দেপ জগ নয় । অন্তরের ধাবিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ. 

তার ইঙ্রিতকে উপেক্ষ। করখা জন্ত কোন অগ্রশাপন ত 

আমাদের পথপরোধ করে দিয়ে নেই বাধা যে তাধের মানতে 
হবে। আমাদের মন যা চার সেই আমাদের ধর্ম, আমাদের 

জারেক গশভী। 

এর পরে সুকুমরের বাবা আর বাধ! দেন নি। মোট কথ। 

বাধা দেখার কোন শঞ্তিই ভার ছিল ন1। 

সুক্মার তার মাকে মাটির তলায় শুইয়ে রাখলে। 

সেখানে নিজ হাতে গড়ে তৃললে এক স্থতিসৌব। তারপর'** 
তারপর সেই হৃতভাগ!। পাষওড কি বললে জাশ-__ 

বৃদ্ধ মুহুর্তের জভ থামিলেন। মুখের প্রতিটি শির] উপশিরা 
কর্কশ কঠিন হুইয়! উঠিল । চোখের চাহনিতে একটা পাগল 

উদ্ত্রান্ত তদী। আগাগোড়াই তিনি যেন একটি ভিন্ন মানুষ৷ 

কন্বরে দেখ! দিল উত্তেজনা । তিনি পুনরায় কথা কহিয়া 

উঠিলেন, সেই হুম্মুখ ছেলেট! তার বাপকে বললে, মার পাশে 
আর একট! সৌধ করে রেখেছি বাবা! আমাকেও তুমি ওখানেই 
শুইয়ে রেখ। 

বৃদ্ধ হ্থাপাইতে লাগিলেন কিন্ত কিছুক্ষণেই পে ভাবট; 
কাটাইয়] উঠিয়া তিনি পুনরায্ম উচ্চক্ঠে বলিতে লাগিলেন, 
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ফখা্টা বলতে দুকুমারের কণশ্বর একটুও কাপে নি। তার 

মুখের একটি রেখাও কুঞ্িত হয় নি। ও কসাই- হাদয়হীন 
কফসাই। তার.এই নিষ্ঠুর আঘাতে নুকুমারের বাবা চিৎকার 
করে উঠেছিলেন-__কুমার--তার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে 
তখন কাপছিল। 

আমি লক্ষ্য করিলাম-বৃদ্ধের সমস্ত শরীরটাও তখন ছুলিয়! 
ছুলিয়! উঠিতেছে | এতক্ষণ মনের কোণে যে সন্দেহট! আনা- 
গোনা! করিতেছিল তাহার সত্যতা সন্বপ্ধে নিশ্চিন্ত হুইলাম। 
এয়া আমার কেউ নয়-...আগামী কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে 
এখান হইতে চলিয়া যাইব | হুয়তে! জীবনে আর কোন দিনও 

সাক্ষাৎ ঘটিবে ন।। কিন্তু তথাপি বড় বেদন! বোধ করিলাম। 

বৃদ্ধ অকন্মাং উঠিয়া গ্রাডাইলেন। ঘরময় পায়চারি করিতে 

লাগিলেন। তার পদভারে চতুর্দিক প্রকম্পিত হইয়া 
উঠিল। সহসা তিনি আর্তনাদ করিয়া! উঠিলেন, স্কুমার 

মরেছে । তার শেষ ইচ্ছা, আমি ণিজ হাতে পুরণ করেছি। 

আমি বাপ হয়ে তাকে নিষ্ধ হাতে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি-_ 

আমি লক্ষ্য করিলাম তার ছু'চোখ সজল হুইর! উঠিরাছে, 
পরমুহূর্তেই শঞ্ষিত হইয়া! উঠিলাম একটী! বিকট ভয়াবহ অট্ট- 

ছান্তে। তার হাসির সঙ্গে সমতা রাখিয়া আমার আশেপাশে 
গর্জন করিয়া উঠিল এক জোড়া চিতাবাঘ-_ আর দুকুমারের- 

অন্ভা পোয্যবন্দ যার! তার ভালবাসার ন্ুুথম্পর্শের সঙ্চ!ানে 

এই কুদিরের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। সুকুমার 

নাই-_-কিন্ত ভালবাস! দিয়! যাদের সে জয় করিয়! গিয়াছে 
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তারা নাকি রোজই আসিয়া এই বাগ.লোর অদনে উপস্থিত 
হয়। থুঁক্িয়া ফেরে তাদের ফারানো বস্তকে | পায় না। 

চলিয়া! যায় । আবার ফিরিয়া আসে । 

রী গ্ীঁ ষ্ু 

পরদিবস অতি প্রত্যুষে ফিরিয়! আসিলাম । ' ডু আমাকে 
জড়াইয়! বরিল। দেবব্রত ধুশী হইলেও, গোয়ার বাঙ্গাল 

বলিয়! উপহাদ করিল। ডুহ্ছর বাবা বলিলেন যে, সাহস 
থাফা ভাল কিন্ত অতি সাহস গোৌয়ার্ড,যির নামান্তর যা! প্রায় 

সব সময়ই বিপদ ডেকে আনে । জামার মা-বাবার নাকি 
অত্যন্ত পুণ্যের জো তাই জীবপ্ত ফিরিয়া! আসিয়াছি। 

বুঝিলাষ আমার আশ] তিনি এক প্রকার ছাড়িযাই দিয়্া- 
ছিলেন। ইহার পরে আমাকে সন্মুর্খীন হইতে হইল ডুছুর এবং 
দেবত্রতর অসৎখ্য প্রশ্বের, ঘার উত্তর দিতে প্রিয়া আমাকে 
গত রাতের কাহিনী আগাগোড়া বিশ্বত করিতে হুইল । 

ভুঙ্ছ এবং দেবব্রত অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথ! শাঁড়িল। 

ভূঙ্থুর বাধা একমুখ হাসিয়া! কহিলেন, তাই ঘল! সেই 
পাগল! বুড়োর পার্সায় পড়েছিল । একেবারে বদ্ধ উন্মাদ__ 

কিন্ত উহ্!দের বিশ্বাস অবিশ্বাস অথব1! চীকাটিপ্ললীতে 

আমার কিছুই আসিয়] যাইবে না। যে ঘটনা আমি নিজে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, স্নেহ এবং ভালবাপার যে সত্য রূপ আমার 

চোখের সম্মুখে জীবগ্ত মৃিতে দেখা দিয়াছিল তাহাকে উহারা 
যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন জামার কাছে চিরধধিন তাহা 

শাশ্বত অমর হ্ইয়া থাকিবে। 

কোন্ পথে? 

ভ্রীবিজয়কাস্ত রায় চৌধুরী, এম্-এ 

আণবিক বোমার বিস্ফোরণ খ্িতীয় মহাযুদ্ধের ভ্রুত পরিসমাপ্তি 

ঘটিয়েছে জার ভবিষ্যতের বিভীধষিক1ভীত মানুষের মনে প্রশ্ন - 

জাগিয়েছে_ কোন্ পথে ? এ প্রশ্বের ঠিক মত উত্তর পেতে 

হলে আমাদের দেখতে হুবে মানুষের প্রগতি এত দিন কোন্ 
পথে হয়েছে, মাছছষ কি চেয়েছে জার কি পেয়েছে, আর 

এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সেকি চায়। 

আপাতদৃত্টিতে দেখলে মনে হুয় মানুষের মনের ইচ্ছা! 

জুখে-শাস্তিতে হ্বচ্ছন্দে বাস করা । কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়, 

তাকে বার বারই এই জন্তে লড়াই করে আসতে হয়েছে গ্রতি- 

বেশীর সঙ্গে । প্রথম সুগে তাকে খাওয়!- দাওয়া আনব বেঁচে 

থাক[র তাগিদে লড়াই করতে হয়েছে বন্ত জন্তর সঙ্গে, হাজার 
হাজার বছর ধরে। তার পর বুদ্ধি খাঠিরে অন্ত্রশত্র তৈরি করে 
আর চাষ-বাস করে যখন একটু নিরাপদ হ'ল আর সভ্যত। 
গড়তে লাগল, তখন থেকে আবার নুরু হ'ল লড়াই পরস্পরের 

মধ্যে । ইতিহাসের পাতা উপ্টালে দেখি ছবির পর্দায় 

যেন চলেছে যোদ্ধার সারি শতাব্দীর পর শতান্ধী ধরে _হামা- 
রুকি, পারাগন, দারিযুস্, আলেকজাগার, হানিবল, সিজার, 
চেঙ্গিশ খা, সার্জেম', নেপোলিয়ন, কাইসর, হিটলার এদের 

বিরাট বাহিনীর নানা যুগের নানা অগ্রশৌতিত অভিযানেয় এক 
বিপুল সমারোহ সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে উঠেছে । কোন 

যুগে কোন দেশে যুস্ধ ছাড়া যেন গতি নাই । এই যুদ্ধের মুল- 
গ্থত্রের মধ্যে, এরই কারণের মধ্যে নিহত আছে মানুষের 

চাওয়া । 

এই যুদ্ধের ইতিহাস আলোচন! করলে দেখতে পাওয়া যায়, 
শুধু দুখে ম্বচ্ছন্দে বাস করতে চাওয়াই মাছষের অন্তন্ের 

আকাঙ্ষা নয় । সেচার বড় হয়ে উঠতে। ব্যক্তিগত ভাবে 
বড় হয়ে উঠবার অন্ত রুদ্ধ ছিল প্রধান উপায় আদি বুগে 
ও মধ্য যুগে । তখন রাজাদের মধ্যে, সামস্তছের মধ্যে 
এই নিয়ে হয়েছে মুদ্ধ এবং তাদের অধীন প্রজাদের 
হুতে হয়েছে বাধ্য হয়ে তাদের লহ্যাত্রী যোদ্ধা। তায 
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পর বর্থমান সুগে যখন একিট দেশ এক এক 
রাজার অধীন কিত্বা শভিশালী এক শাসন-ব্যবস্থায় একটা 
পরিধি নিয়ে এক জাতি রূপে দানা বেঁধে উঠেছে তখন 

থেকে জ্বাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছে আর জাতিতে 
জাতিতে বড় হয়ে উঠবার প্রতিযোগিতায় যুদ্ধ হয়েছে। যেমন 
ইংরেজ আর কফরাপীদের বড় হয়ে উর প্রতিযোগিতায় 
লড়াই হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্বীতে 
এবং তাতে জয়লাভ করে ইৎরেজ জগতের বাজারে জে'কে 

বসতে পেরেছে । তার পর এই প্রতিযোগিতায় ইংরেজ- 

দের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় জার্খেনী। অটোভন বিসমার্ক 

অতুলনীয় প্রতিতা ও কুটনীতি-বলে জার্মানীর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন 
রাষ্রলোকে এক শক্তিশালী রাগ্রে মিশিত করেন, জার্মান 

সামস্তদের এক রাঞ্ের পতাকাতলে এণে গড়ে তোধেন 

জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ জার্খ্বান জাতিকে । তার পর থেকে 
এক উদর জাতীয়তাবোধে উদ্,দ্ধ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে 
বড় হওয়ার জঙ্ড ও উপনিবেশ স্থাপনের জঙ নুরু হয় তীব্র 
প্রতিযোগিতামূলক লড়াই। ক্রমে দেখতে পাওয়া যায় যে, 
একক এক দেশ আর এক দেশকে এ'টে উঠতে পারছে না। 

ছুই তিনটি শক্তিশালী দেশ শিয়ে এক একটা মিলিত প্রতিরোধ 
তৈরি হতে লাগল এই প্রতিযোগিতায় । বিংশ শতান্বীর ছুইটি 
মহামুদ্ধই এইরূপ মিলিত জা।তিসমষ্তির মধ্যে খটে । গত পূর্বব 
বারে এক দ্রিকে ছিল জার্মেনী, অগ্্িয়া, তুকঁ_আর এক দিকে 
ছিল ইংলও, ফ্রান্স, রাশিয়া, হতালি (প্রথম দিকে) ও আমে- 

শ্লিকা। আর এবারে জান্্বানী, ইতালী, জাপান একিকে-_ 
আর একদিকে ছিল ইংরেজ, ফরাপী, রাশিয়া, আমেরিক] ও 

চীন। ইংরেজাদর পক্ষ জিতেক্চে ; কলে জগতের প্রতুত্থ এখন 
ইংরেজ, আমেরিক! ও রাশিয়ার হাতে এদে পড়েছে । এবার 
এই তিন বঙ্ধু মিলে মিশে সকল মাগ্ধষের সমানাধিকার ও 

স্বাধীনতার ভিত্তিতে এক অখও শান্তিময় মানখগোষ্ঠী গড়ে 
তুলবার কাজে লাগবে, না প্রচুত্ধের নেশায় যার যার পাতত 

ঝোল ঠানবার সেই পুরাতন অবস্থার জের টেনে জাবার যুদ্ধকে 
জাগিয়ে তুলবে ? 
আদর্শের দিক থেকে দেখলে এই তিন বন্ধু এখন আসলে 

ছুই দলে ভাগ হয়ে ধাড়ায়। আমেরিক] এবং ইংরেজের 

দ্টিতঙ্গী কতকট। এক রকম- সেই পুরাতন জাতীরতাবাদ ও 
সান্রাঙ্য পড়ার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রাশিয়ার 
দৃটটিতঙ্গী একেবারে জালাদা_সকল মাহুযের সমানাধিকার 
প্রবং ভায়সঙ্গত ধন-বন্টনের ভিতিতে গঠিত সাধারণতঙ্ত্রের ধার! । 

এই ছুই বিভিন্ন জাদর্শবার্দীর দল গত মহাযুদ্ধে মিলেছিল প্রবল 
পন্নাক্ষাস্ত জার্শেনীর হাত থেকে রেছাই পাবার তাগিদে । 
দেই প্রয়োজন ফুরাতেই এখন পরম্পরের আদর্শগত বিরোধ-_ 

উক্ত যিতালিতে ফাটল ধরাতে সুরু করেছে। স্পষ্ট ঘেন 
দেখা যাচ্ছে হুই ছলে আবার একটা ভাল রকম ঠোকাঠুকি 

ওকাদ্ পথে? 
সস চ জ১০৮ সরি ০০৬ রস রাস আগ, তত এছ রি ক এ শিস তি জহি শি 
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হয়ে অহ লেনে: রা বর ডিডিনে বা যাকে 
আশ্রয় করে জগতে তার পর আসবে অখণ্ড মানবগোঠীয় 
মিলন । 

জগতের ইতিহাস আলোচনা! করলে দেখা যায়, গোড়া! 
থেকেই মানুষের মিলনের পরিধি ক্রমে বেড়েই চলেছে । আদিম 
মুগে দলপতির অধীন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে মানব হচ্ছিল সঙ্ঘ- 

বন্ধ। তার পর মধ্য যুগে দলপতিদের কেউ কেউ পরাক্রাস্ত 

হয়ে কয়েক গোী বা দলকে নিজের অধীন করে সামস্তরাজ্যে 

মানুষের দলকে জারে! বড় পরিধিতে মেলাতে থাকে । এক 

এক61 দেশে কয়েকজন সামস্তরাজ জায়গায় জায়গায় ছুর্গ-প্রাকার 

তৈথি করে স্ব-স্ব রাজ্যে খ্থাধীন ভাবে থাকতেন এবং সেই 
অঞ্চলের লোকেদের নিজের অধীনে পরিচালিত করতেন । 

হাজার বছর ধরে জগতের অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ ইউ- 

রোপে এই ধার! চলে । একে ইতিহাসে মধ্য-যুগ বলে। পরের 

যুগে ( পঞফ্দশ ষোড়শ শতাক্ধী থেকে ) এই সব সামস্তরাজদের 
মিলতে দেখা যায় এক এক জন পরাক্রান্ত রাজার অধীনে, আর 
তখন থেকে এক একট! রা গড়ে উঠতে দেখা যায়_ যেমন 

ইংলও রাজ! ক্যানুটের অধীনে, ফ্রান্স ছগ ক্যাপে্টের অধীনে, 

জান্দাশী ফ্রেডারিকের অধীনে | এই সব পরাক্রান্ত রাজাদের 

অধীনে এক একটা দেশ নিয়ে দানা বেধে উঠতে থাকে 
জাতীয়তার মুগ । মানুষের মিলনের ক্ষেত্র সামস্ততগ্র থেকে 
জাতীয়তার বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হতে থাকে । সময় সময় 
অবন্ঠ দেখ! গিয়েছে, জালেকজা গার, সিজার, চেঙ্গিস থা, নেপো- 
লিয়নের মত প্রবল পরাক্রান্ত এক এক জনের দিথ্বিজয়-অভি- 

যানের মধ্যে মানবপমাজকে কয়েক ধেশ জুড়ে এক ব্ৃহতর 

রাষ্ট্রে মেলাার চে&। । জানব আমর! যুদ্ধকে ঘতই নিন্দা! করি 
না কেন, এই যুদ্ধ এবং বড় ছওয়ার প্রয়াসের মধ্যে, এই সব 

বিখ্যাত বিজগ্ীদের বিপুল অভিযানের মধ্যে, প্রাচীন ভারতে 

রাজন্ুয় ব্জ করে রাজচক্রবর্তা হওয়ার মধ্যে, দেখা যায় মানব- 

গোষ্ঠীকে বৃহ্তর পরিধিতে মেলাবার প্রয়াস । কিন্ত মিলনের 
আয়োজন তখন সম্পূর্ণ না হওয়ায় সে সব প্রয়াস সফল হয়ে 

ওঠে নি। মনের দিক থেকেও মানুয তৈরি হয়ে ওঠেনি 

আর চলাচলের বাইরের বাধাও দুর হয়নি আজ যেমন 
এরোপ্লেন, বেতার পৃথিবীতে ব্যবধানের বাব! দুম্প করছে। 
বিংশ শতাবীর প্রথমে দেখা গিয়েছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের 
প্রাচীর মানব-গোষ্টীর মহামিলমের এক ছুত্তর প্রতিবদ্ধকম্বরূপ 
হয়ে দাড়িয়েছে । বিংশ শতাব্ীর প্রথমার্ধের ছুই মহাসমর 
সেই প্রাচীর যেন তেঙে দিয়েছে। জার্খেনী ও জাপানেন্ন 

শোচনীয় ব্যর্থতায় সেই মোহ কেটে যাচ্ছে। ক্রেমবিকাশেযর 
বায়ার “গোষ্ঠীর, “সামতততঙ্তে'র, 'রাজা'দের খেল! শেষ হয়েছে, 
আয় শেষ হয়েছে এক জাতির সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে 
অপয় জাতিয় ওপর প্রতুত্ব করার প্রয়াস। জার্শেনী সামরিক 
শক্তিতে এত শজিশালী হয়ে উঠেছিল যে, জগতে ফোন এক 
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জাতি একক তাহার লমকক্ষ হতে পায়ে নি, কিন্ত তারও 
আনুরিক শক্তিতে জগতে প্রভুত্ব করার নেশা বিন& হয়েছে । 
এখন জারে! বৃহ্ভর রাগ্-গঠনের মুগ এপেছে--আমেরিকার 

প্রভাবাধীন জগং আর রুশিয়ার প্রভাবাধীন জগং ইতিমধ্যেই 
যেন গড়া হয়েছে । 

এখন দেখা বাক, শুধু বড় হুয়ে ওঠার প্রয়াস ছাড়া আর 

মানুষের মিলনের স্থত্র পাওয়া গিয়েছে কিনা । ঞরমবিকাশের 
ধারায় প্রকৃতি যেমন একদিকে মানবগে।ভীকে ক্রমে বৃহওর 
মিলনের পথে .নিয়ে চলেছেন আর একদিকে তার শুর্থল- 

মোচনও ক্রমশঃ করে চলেছেন । আগের যুগের রাঞ্জাদের ও 

সামন্তদের অত্যাচার ও প্রভূত্ব অচল হয়ে এসেছে। ফরাসী 
বিপ্রবের বঞ্িরেখায় সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে 

জনসাধারণের শৃথ্খলমোচনের যে মন্ত্র ফুটে ওঠে তা পরবর্তী- 
কালে ত্রমে সপ শিতে থাকে আর মাহুষের শৃঙ্খলমো'চন 

হতে খাকে | অনেক দেশে সাধারণতশ্ত্র ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছে আর যে সব দেশে রাজা আছেন তাকেও সাক্ষী- 
গোপাল হয়ে থাকতে হয়েছে, আসল ক্ষমত জণপাধারণের 

হাতে এসেছে । বর্তমান যুগে রাজাদের জায়গায় কলকারথান। 

ও বড় ব্যবসায়ের মাপিকের! অর্থনীতির ভিভ্ডিতে অনেক 

মাঞ্যকে শ্রমিকে পণ্িণত করেছে । এর পরের ধাপে 

আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রভাবের প্রাচীর ভেঙে যি শুধু একক 
রাশিয়ার প্রভাবই সার] জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ত কথাই 

নেই। মাঞগ্ুষেক্র চেতনায় ভাঁয়বোধের ধার! গ্রামেই জাগ্রত 

হছ্থে উঠছে। এমন এক দিন ছিল, জগতের বড় বড় সভ্য 
জাতির আকফ্রিক। ও অঞ্জ দেশ থেকে মাছুধ ধরে নিয়ে দাস- 

ব্যবসা করত, কিছ হ্রমবিকাশের ধারায় মানুষের ভার়বোধ 

জাগ্রত হয়ে তা জগং থেকে একবারে দুর করে দিয়েছে। 
এক জাতির আর এক জাতিকে পরাধীনতার শৃর্ঘলে আবদ্ধ 

রাখার দিনও কুপিয়ে এসেছে । মাগ্ষের দ্রীপ্ত ছায়বোধের 
কাছে সকল দেশেই পরাধীনত] অশহ্ হয়ে উঠেছে। মানুষ 

জর কিছুতেই পরাধীনতাত শৃঙ্খল সহ্ করবে না। জ'পবিক 
বোমার জধিকানী হয়েও আর কেউ কাউকে পরাধীন রাখতে 
পারবে না। ভ্রমবিবগুনেয্ন ধারায় শৃঙ্ঘলঘুক্ত এক মহামানব- 
গোঠীর মিল. যেন জগতে রূপ নেবার জন্ত প্রতীক্ষা রয়েছে। 

মানুষের প্রগতির ধারায় সামস্ততত্ত্র বহুদিন অচল হয়েছে, 
রাজতন্ত্রের দশাও তাই । যেজাতীনরত1-বোধ এত দিন তাকে 
প্রেন্সণা দিয়ে বদ্ধ বড় মুঙ্ধের খোরাক রুগিয়েছে তাও আজ 
অচল হতে চলেছে । আজ তার সম্মুখে ভালছে যহামানবের 
মিলনের মহামন্ত্র। পুরাতন খাতে নিজেকেই গুধু বড় করখার, 

নিজের জ্াতিকেই শুধু বর করবার আয়োজন করলে তা 
ব্যথতাই জানবে । সকল মানুষের মিলনের ও কল্যাণের, সকল 
মান্ঘ মিলে বড় হবার প্রস্াসের অব্যেই. আছে ভাবীকালের 

আহ্বান। ঘর বছ যুগের লাগনায় মানুষের শৃঙ্খল, মানুষের 

প্রবাসী ১৬৫৩ 

ওপর মাহুধের প্রতুত্ব, জাতির ওপর জাতির প্রভুর আজ মু 
হতে চলেছে। মাচষ যদি আবার সেই পুরানো মোহ আকড়ে 
থাকতে চায়, জাণবিক ধোমার বিস্ফোক্সণ তার সেই মোহ 

ঘুচাবে। আজ তাই জর্বপ্রঘর্ধে সকল জাতির স্বাধীনতায় 
সম্মিলিত চেষ্টাই প্রঃষ্ট পথ । সকল গাধীন জাতি মিলে গড়ে 
তুলবে মহামানব-সমাজ এটাই হচ্ছে মহাকালের ইত । 

কিন্তু এখনও এই ছ্িতীয় মহাযুদ্দের বিরাট ধ্বংসলীলার 
পরও ম]গুষের এা$ত চৈতন্ত হয়েছে খঙ্ে মনে হুয়না। 

মান্ষের প্রগতি যখন সকল ভাঙাগড়ার ভিওপ দ্দিয়ে এক্য ও 
বন্ধনঘুক্তির ধিকে চলেছে, যখন 'তার হুনিদিই ইঙ্গিতে 

জাতীয়তার প্রাকার ডেডে পডডতে চলেছে তখশ পাকি- 

স্থানের গঞ্জী টেনে মিলনের পথে বিভেদ ৎটাতে কিন্বা 
সঙীনের খে'চায় কোন জাতির বদ্ধন-যুক্তির চেষ্ট!কে ব্যাহত 
করবার প্রয়াস দেখ! গেলে এই সন্দেহ মনে জাগে, মাশুষের 

চৈতষ্ভ কি কখনও হবে না? অথচ পশ্তগযধ়ের সংস্কার থেকে 

মুক্ত হয়ে সত্যের বিমল আলোকে চলখার পথে মানুষের 

চেষ্টা কম হয় শি। বুদ্ধদেবের মৈত্রী ও শির্বণমৃক্তি, প্রষ্টের 

প্রেম ও খপরাজ্য, মহ্'্রদের একেশখ্বরবাদের পতাক1তলে মঞান্ 

এক সাম্যমন্ত্র এক (দন মাঞুষের মনে দীপ্ত প্রেরণা এনেছিল । 

এধের প্রত্যেকের আবিভাবের পর চার-পাচ শত বংসর ধরনে 

জগতে বিপুল আলোড়ন হয়েছে, ম।হ্য পেয়েছে উদণলোকের 
প্রেরণা, অলগ্ত বিশ্বাসী দশ দিকে দিকে সেই মহাবাণী চার 

করেছে, অগণিত শহীদ জীবন দিয়েছে মহান আদর্শের জঞ্জ। 
ত্যাগে জ্ঞাশে কর্ধে মানুষ মহীয়।ণ্ হয়েছে। কিপ্ত দেখা 
গিয়েছে কাপক্রমে মাহযের মন থেকে মুছে গিয়েছে সেই সব 

মহান জাদশের ধাপা__মাহ্য আবার হয়ে পড়েছে পণ্ডর 
মত। পেই সব মধাপুরুষ-প্রবণ্তিত ধর্দ এখন কতকখুপি বাহ 

আচার-নিয়মের গঞ্ভীতে গিয়ে দাড়িয়েছে, আর তাদের ধর্ম 
মতই হয়ে দাড়িয়েছে মানবের মহামিলনের পথে হ্র্ধাত্য বাধা । 

এই দিক থেকে ভারত তার বুগমুগাস্তের সাধনা! ও সংস্কতি 

থেকে বর্তমান ফুগে শ্ীরামন্বকদেবের ভিতর দিয়ে সর্বধর্শম- 
সমন্বয়ের যে মহাবাণী জগতকে দিয়েছে ত! অনেকখানি পথ 

দেখাতে পারবে । তার যোগা শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ 
বর্তমান সভাতার দরবারে বেদাণ্ডের মহান সার্বজনীন আদরের 
ভিত্তিতে মিলণের বানী দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিষ়্ে 

খধষিদের বানী ভারতের উপনিষদ নবরুূপ শিয়েছে, বর্তমান 

যুগের মাগ্নুষের অগ্তরলোকে সাড়া! জাগিয়েছে সেই শপীয় 
বঙ্কার। আর শ্রক্বরবিদ্দের ভিতর দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাভে)ক 

সংস্কৃতি ও আদর্শ এক অপূর্ব সার্থকতার মিলিত হতে 
চলেছে । এই ভারতের তপঃক্ষেত&রে আজ বিরোধ ও 

বন্ধনের পুদ্বীভূত মেখের আড়ালে সেই মহান্ আয়োজন সম্পূর্ণ 

হয়ে আসছে ঘা ষা্ুষফে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে 
সার্থকতার দিকে |. 
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্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ 

সাধক কবি রামপ্রাদের রণচত আধ্যাত্বিক তত্ববিষয়ক একটি 

গান আছে £ 
মন তুমি কষিকাজ জান ন। ; 
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে কলত 

| সোনা ।*-* 

মানুষ ভক্তি প্রেদ নিঠার দ্বার; মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া 
আধ্যায়িক পথে অগ্রশর হইতে পারে পাধক তাহাই খুধাহতে- 
ছেন। চীনদেশে জন্ুরূপ একটি নুক্দর প্রধাদ অ|ছে। 
আধ্যাঞ্িক জগতে নয়, বস্তত[প্রিক ফামাজিক জীবনক্ষে ভে 

সমগ্লিগত সাফলা ও উন্নতির চেষ্টায় এই হ্তিবাণীর প্রয়োগ 

হইয়া! থকে । 
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অর্থাৎ,-_- 

এক বংসরের জগ কগলাভের পর্িকল্পন! করলে শল্ট বপন কর; 

দশ বংসপ্সের জঙ্জ ফললাত আশ! শ্ুপিলে ব্ুক্ষ রোপণ কর; 

শতবর্ধব্যাপী কললাভ কামন! করিলে মাগ্ধষের আবাধ কর। 

সার্ছেন্ট পৰ্ঝিকল্পনার উপপংহারে এই প্রবাধটি উদ্ধত হই- 

যাছে এবং রিপোর্টের বচয্পেতার। বলঘ্বাছেন, ভারতের সম্মুখে 

যে উদ্ফ্বল ভবিগ্তৎ আসিতেছে তাহাকে 'সবঞ্রকারে সার্থক, 

মঙ্থান্ করিয়া তুলিতে হইলে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই 

দেশে মান্তষের জাবাদ করিতে হইবে । কথাটি খুবই সত্য 

এবং মনোহাকী। মানুষই দেশের সম্পদ । মানুষই দেশের 

সংক্কতি, সভাযত1] রচনা করে, মানুষের সাধনা ও অজঙ্ডয়ের 

দ্বীপ্তিতেই দেশ আলোকিত হয়; মান্বষের তা1গ, প্রীতি ও 

মঙ্বাগুভবতার নিকট বিশ্ববাসী শ্রদ্ধায় হর নতশির। 

সকল সঙ] দেশেই স্পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা-ব্যবন্ধাকে 
জাতিগঠনমূলক কাধগুপির মধ্যে সর্বপ্রধান গণ্য করা হয়। 

কেননা, ইহার মধ্য দিয়াই হয় এমন মান্ধষের আবাদ যাহার! 

আত্মশক্তি বিকাশের থারা! দেশের সংস্কৃতি ও অধগতিকে 

আরও আগাইয়া লইয়া! চলে । যুদ্ধোতর কালে ইংলণ্ডে ও 

আমেরিকায় মানষের চাষের সবক্দোবস্ত হইতেছে, দেশের 

তবিষ্যং সন্বদ্ধির আয়োজনে সবাৰ ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

সার্জেন্ট পরিকঞনায় জাতীর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবততনের 

উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হ্হয়াছে। জাতির কল্যাণ 

যে জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যেই নিছিত রহিয়াছে এ কথা 

ইহার মধ্যে বছ ভাবে ব্যক্ত । ৯৮ পৃষ্ঠার ন্িপোর্টের মধ্যে 
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“জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা' কথাটির উল্লেখ আছে ৫৫ যার। বলা 

হইয়াছে বতমান শিক্ষাপ্রণালী জীবনের সঙ্গে সংযোগচ্যুত, 
অধ্াতাবিক এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে অপারগ; 
ইহার স্থলে জীবন্ত শিক্ষ:-ব্যবন্থ! গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা 
দেশখাপীকে জ্ঞানে, শ্বাঙ্থো, এই্বর্সে, সংগ্কতি বধনে সফল 

দিক দরিয়াহ সমর্থ করিয়া তোলে । এ সবই আশার কথা, 

কিন্ত একট। বিষয়ে কেমন খটুক! লাগিতেছে। বিশ্ববিভালয়ে 

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিতে থাকিলে সে 
শিক্ষাকেও কি জাতীয় শিক্ষা? আখ্য। দিতে হইবে? 

পরিকলানায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে কতকটা হ্য়ংসম্পূর্ণ দু 
রূপ দিবার চে! হইয়াছে । অধিকাংশ ছাত্রই মাধ্যমিক শিক্ষা 
অস্ত্রে কর্মদীবনের বিভিএ শাখায় আত্মনিয়োগ করিবে । আজ 

সংখাক মেধাবী ছাএ বিশ্ববিষ্ভালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত প্রবেশ 

করিবে । মাধামিক লে ইংরেজীকে আবস্তিক খ্িতীয় ভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিপ্ত বিশ্ববিভালয়ে 

ইংরেজী ভাষ! এখনকার মতই স্বমহ্মায় বিরাজ করিতে 

থাঁকবে। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশীয় মাতৃগাষার প্রতি কি 
ইহা দারা অবজ্ঞা প্রকাশ কর! হয় নাই? বিলাতের বিশ্ব- 

বিশ্ভাপয়ে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে লাটিন, ফরাসী, অথবা 

জার্মান ভাষায় পঠনপাঠন চালাইলে তাহাকে কি 'আাতীয়' 

শিক্ষা বলিয়া জঙিছ্ছিত কর] হইত? 

ইংরেজী ভাষ! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ ভাষাঞগ্খলির অন্ততম, 

একথ! জন্বীকার করিবার উপায় নাই । এ ভাষায় রচিত সাহিত্য, 
দর্শন, বিজাশ বিষয়ক গ্রন্থ যথেষ্ঠ নুল্যবান, বাবসা-বাশিজ্োক্ন 
ক্ষেডেও হার উপযোগিতা! প্রচুর, কিন্ত তবু ইছা আমাদের 
কাছে বিদেশী ভাষা! । এত দিন ইংরেজী যে প্রাধান্ত লাভ 
করিয়! আধিতেছে তাহার কারণ ইহা! আমাদের শাসক- 
জাতির তাষ! | উচ্চাকাজ্ষী দেশবাসীর মান-মর্ধাদা, উচ্চ 
সরকারী চাকুরী সবই এই ভাষায় দক্ষতা দেখাইয়া! লাত 
করিতে হ্ইয়াছে। এই সব কারণে ইংরেজী ভাষা 
আমাদের সামাজিক ও রাস্ত্রিক জীবনের সঙ্গে জড়িত হ্ইয়!] 
পিয়াছে। ইহার কলে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণ 
হুইতে পৃথক এক নুতন জাতিতে পরিণত হুইয়াছে। ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যষে শিক্ষালাত করিতে গিয়া! শিক্ষাকে হ্জম 
করিয়া নিজখ্থ করিয়া লওয়াও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় 

নাই। আমাদের শিক্ষা শ্রণালীর ব্যর্থতার জন্ত বিদেশী ভাব! 
আয়ভ করার বাধাও যে অনেকখানি দায়ী সে কথা স্বীকার 

ফরিতেই হইবে । নুতন যুগের ব্থচনায় নুতম ভাবে র্টিত- 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও যদি এই বাধাকে অচল কগিা 
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বাখিবার ব্যবস্থাই কর] হয় তবে ইহাই বুকিতে হইবে যে, 

এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা কোন শিক্ষাই গ্রহণ 

করি নাই। 
ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবতর্নের প্রথম যুগে দেশীয় 

ভাষা কিন্বা ইংরেজী কোন্ ভাষার মাধ্যমে . শিক্ষা দান 
করা হইবে এই বিতর উঠিয়াছিল । ল উইলিয়াম 

বেট্টিক মেকলের পরানরানুসারে ১৮৩৫ সালে দেশীয় ভাষার 

পরিবর্তে ইংরেজীর প্রাবান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তিনি 

যাহা আশ! করিয়।ছিলেন তাহ! ফলে নাই। ভাতীয়ের। 

আচার-ব্যবকারে, শিক্ষার, নীতিজঞানে ইংরেজ শা বনিয়া 

গিয়া! তারতীয়ঘ রহিয়া পিয়ছে। হহার এক শঠাবার 

অধিক কাঁল পরে সার্জেন্ট পরিকসনাতেও ইংরেজী ভাষার 

প্রাধাত অটুট রাখিবাপ ' চে! হহয়াছে। অথচ এই 

দ্ীঘকালের মধ্যে ভারতাঁয় ভাষাসমূহ কত উন্নতি হইয়াছে 3 
বাংল! ভাষ| বঞ্ষমচগ্ পবীন্্রনাথের প্রতিভার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 

জয়মাল্য অর্জন কপয়। জগতের সমৃদ্ধ ভাষাশ্খলিকর সমমধাদা 

লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষা শুধু কাব্যের নয়, ইতিহাস, দর্শন, 

বিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষদ্পেরই যে “যোগ বাহন হইতে 
পারে তাহা! সার যহুনাথ সরকার, হীরেশ্রনাথ দণ্ড, আচার্য 
জগদীশচন্দ। রামেঞশ্ন্ধর অ্িবেদী, ক্লামানন্দ চটোপাধ্যায় 
প্রমুখ মনীষিগণ সপ্রমাণ কগিয়াছেন। অদুন! নাশ] ভাষার 

নান। বিষয়ক গ্রন্থের সরস সাবলীল অনুবাদ কি বাংলা 
ভাষার প্রাণশক্তির পরিচয় দিতেছে না! ? বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন- 

পাঠনের জন্ত মাতৃভাষাকে অবহ্থেল! কণিয়া বিদেশী ভাষ। 
অবলম্বনে যদি 'জাতীয়” শিক্ষণ প্রবর্তিত হয় তাহা! শেষ পর্যপ্ত 
দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। মাতৃজ।যার দাবি আমরা 

ছাদ্িতে পারি না। 
ওসমানিয়| বিশ্ববিধ্যালয় এ বিষয়ে যথে& সংস।হসের 

পরিচয় দিয়াছেন | উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত উহ্ব ভাষার মাধ্যমেই 

সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রছিয়াছে। সম্প্রতি লক্ষে৷ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ও অনুরূপ বণিষ্ঠ মনোভাব দেখাইয়াছেন। প্রকাশ, 
তাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শুরের শিক্ষাই হিন্দী-ভাযার 

যাধ্যমে দিবার আয়োত্বন করিতেছেন। এ বিষয়ে কাজও 

আরগ্ হইয়া] গিয়াছে । দেখা যাইতেছে বাংলাদেশই পিছনে 
পড়িয়া রছিয়াছে। 

গ্ী গু দ্ী 

গত সবখ্থ্যা 'প্রবাসীগতে আমর! সার্ধেন্ট পরিকল্পনার 
আধিক দিকের কিছু আলোচন! করিয়াছি। পরিকল্পনা- 
বোর্ডের সদম্তদের মধ্যে জনেকে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্ধ- 
ভারতীয় ব্যাপারে পরিণত না করিয়া শ্বায়ত্তশাসনশীল 
প্রত্যেক প্রাদেশিক গবন্থেন্টকে শিক নিজ প্রদেশের প্রয়োজন 
অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতাদানেরর মত প্রকাশ 

করিয়াছেন । 

পুর্ণ খ্বাধীনতা রক্ষাই ইহার উদ্দে্ভ। সর্ব ভারতীয় পনি- 

প্রবাসী 
পা এট ৫ ও দশ এ পি অপ ছি ও এ রি তা ও ওপর ৩ সি জর পা ০ ৬ সপ এটি ০ জজ পি শক জী শা পপর সস পা সপ রস পা সিল উট উরি 

শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের, 

১৩৫৩. 
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কল্পনাকে প্রদেশগুলি নিজ নিষ্গ পারিপার্থিক প্রতিবেশ 
অন্গযায়ী শ্রহ্ণ করিবেন এবং কেন্ত্রীয় গবর্দেন্টকে প্রাদেশিক 
সরকারের শিক্ষারথাতে অর্থপাহ্থায্য করিতে হইবে ইহ! বলা 
হইয়াছে । প্রাদেশিক সরকারের আধিক সচ্ছলতান উপন্নই 
যদি প্রধানতঃ মুদ্ধোতর শিক্ষা-পরিকক্পন!। নির্ভর করে তবে 
আমাদের এই প্রদেশের রাজস্ব-তছ্বিলের অবস্থা কিরূপ, সুতরাং 

শিক্ষা-প্রপারের চেষ্টার সম্ভাবনাই বা কতদূর এ কৌতুহল 
জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক । গত জাগষ্ট মাসের “মভান” রিভিস্ক” 
পত্রিকার শ্রযুক্ত বিমলচন্ত্র সিংহ ভারতের অভ্ঞাভ প্রদেশের 

সঙ্গে বাংলাদেশের রাজধের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া 
এখানকার অব! পরিধার কিয়] দিয়াছেন | গত ১৯৩৯ হইতে 

১৯৪৬-৪৭ সাল পথস্ত কয়েক বৎসরের বুদ্ধ, ছুত্িক্ষ প্রভৃতি 
হেতু পকপ প্রদেশে যখন কোটি কোটি টাকা উড হইয়াছে, 
বাংলার রাজন্ব ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ ( ১৯৩৮) হইতে বাড়িতে 

বাড়িতে ৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা পথন্ত উঠিজেও এই কয়েক 
বছরে ৪৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হ্হয়াছে। পক্ষার্তরে 

বোথ্াই জমাইয়াছে ৯ কোটি, পঞ্জাব ১০ কোটি, বিহার 

৬ কোটি ৬০ পক্ষ] এইরূপ কমধেশী সকলেরই কিছু 
উদ্ধত হইয়াছে, শুধু উড়িস্তার ঘাটতি এক লক্ষ ট1ক!। 

বহু প্রকার করের বোঝ! দেশবাসীর উপর চাপাইয়! 
১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার রাজনের পরিমাণ ধর! হইয়াছে 

৪১ কোটি ১৯ লক্ষ টাক! কিন্ত খরচের বপাশ্ধ হইয়াছে তাহার 

চেয়ে প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাক বেশী। সার্জেন্ট পরি- 
কল্পনায় বাংল! দেশের শিক্ষা বাধ বাধিক বায়ের হিসাব ৫৭ 
কোটি টাক | বর্তমানে যেখানে তিন কোটি টাকা মত 

শিক্ষ! বাবদ খরচ কর! হয় সেখাশে ৫৭ কোটি- টাক খরচ 

করিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইলে বাঙলার রাজথ ১৯ গুণ 

বাড়াইতে হইবে অর্থাৎ মানুষের অর্থ উৎপাদনের ক্ষমতা অন্তত 
২৫ গুণ বধিত হওয়! চাই। 

ইংলও, আমেরিকা, রাশিয়া! প্রভৃতি আধিক সত্দ্ধিসম্পন্ন 
দেশের শিক্ষার সন্ত ব্যয়ের অঙ্কের সঙ্গে তুলনা আপাততঃ 
স্থগিত রাখিয়! বরং দেখিতে হইবে & সব দেশে মোট রাজন্বের 
কত অংশ শিক্ষাাতে ব্যয়িত হ্য়। সে অনুপাত প্রবর্তন 

করিতে গেলে গবন্মেন্টের অনেক বিভাগের টাক! ছাটাই 
করিয়া শিক্ষার জঙ্ড বরাদ্দ বাড়াইতে হয়। বিলাতের নুতন 
শিক্ষ/ জাইনে বল! হইয়াছে যে, শিক্ষা বিভাগে প্রতিভাবান 
লোক জাক্ক& করিতে হইলে বেতন, পদ-মর্ধাদ] প্রভৃতির দিক 

দিয়া সিভিল সাঠিসের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের চাকুরীর সমতা 
স্থাপন প্রয়োজন । আমাদের দেশে ইহার প্রয়োজনীয়ত! 
আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি; অভাব ভু প্রকৃত 
মান্গষের জাবাদ প্রবতর্ন করিতে সক্ষম কামাল আতা- 
তুর্কের মত যোগ্য ব্যক্তির যিনি হীন স্বার্থবুদ্ধির বছ উদ্ধে 
থাকিয়! দেশাক্ম বোধের প্রেরণাময় দীপ্তিতে জাতিকে কল্যাণের 
পথে চালিত করিতে পারেন । 



যুদ্ধের পর কৃষির উন্নতির পরিকম্পনা 
জ্রীদেবেজ্দ্রনাথ মিত্র 

সুদ্ধোত্তর পরিকগ্পন|! সমুদয়ের মধ্যে কৃষির উন্নতির প্রতি 
আমাদের সর্ধাথে মনোযোগ দিতে হবে ; আমাদের দেশের 

প্রচলিত কথ! হচ্চে “ভাতকাপড়” অর্থাং জাগে ভাতের দরকার, 

তারপর কাপড়ের দরকার ; এর মানে এই যে, জাগে ক্কধি 

তারপর বস্ত্র-শিল্প । 

অনেকের ধারণ! এই যে, শিল্পের উন্নতি সাধনের দারাই 
দেশকে ধনী করা যায়, এবং এর ধারা দেশ ধনী হলে অভ্াড 
বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষা, খাস্থা প্রভৃতিতে দেশকে উন্নত করবার 
জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার অভাধ ঘটে না। কথাটা 

ঘুবই সত, কিন্তু কষি-প্রধার ভারতবর্ষের বেলায় এ মত 

সম্পূণ ভাবে পাটে কিন! পেটা একবার চিন্তা করে দেখা 
দরকার । ভারতবর্গের চার ভাগ লোকের মধ্য ভিন ভাগ 

লোক কৃষির ভ্বারা জীবিক1 জং্জন করে; সুতরাং এই কষি- 
প্রধান ভার'তবধে শিপ্পের উম্নতি ও প্রপার হোক তাতে কোন 

আপতি নেই । কিন্ত দেখতে হবে যে, তার দ্বার] কবির উন্নতি 

এখং প্রসারের পথে ধেন কোন বাধ! শা ঘটে। এই সম্পর্কেই 

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, ক্লষক যে পণা উৎপাদন করবে, 

তার বিক্লয়লন্ধ অর্থে সে যেন সচ্ছল ভাবে জীবন যাপন করতে 
পারে অর্থাং সে যেন তার বর্তমান জাবন-ধারার প্রণালী ও 

মান উন্নত করতে পারে। কেবশ তাই নয়, বর্তমানে যে 
পরিমাণ শাধ্য উৎপাদন হয়, জনসাধারণের স্বান্্য এবং পুষ্টির 

উন্নতির জন্ভ তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাধনের জও 

তাকে সর্কপ্রকারে উৎসাহিত করতে হবে। মোট কথাকজ্জর 

ক্যিাত পণ্যের উচিত মূলা তাকে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে 
তাকে নিঃসন্দেহ করতে ছবে ; অর্থাৎ তার মনে এই বিশ্বাস 
জন্াতে হুখে যে, সে সব সময়েই তার পণ্যের উচিত মূল্য 

পাবে। কষির উন্নতির যেকোন পরিকষ্তানণাতেই এ বিষয়ের 
প্রতি উদাসীন থাকলে চলবে ন!। 

' ভারতবর্ষ এক বিচিত্র ধেশ। কৃষি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষ 

বিচিত্র । বিভিন্ন স্থানেকস বিভিন্ন প্রকার মাটি, জলবায়ু এবং 

অগ্তান্ত পারিপাথিক অবস্থা অনুযায়ী এর কৃষিপঞ্জতি বিভিন্ন এবং 
ক্কষিজাত পণ্যের জমির পরিমাণ এবং ফপনও বিভিন্ন ; সুতরাং 

একই প্রকারের কৃষির উন্নতির পরিকল্পন! সকল অংশে প্রয়োগ 

করা চলবে ন1। বিভিন্ন স্থানের জণ্ত বিতিন্ন প্রকারের পরি- 
কণ্পন! প্রস্ভত করতে হবেঃ কিন্ত এই পরিকল্পনা! প্রন্ততের 

পূর্ব স্থানীয় কৃষি সন্বদ্ধে সম্যক জান থাক! বিশেষ জাবঙ্থক । 
কিন্ত ছঃখের বিষয়, বর্তমানে আমাদের সে জানের একাস্ত 

অভাব দেখ! যায়; সুতরাং এই জ্ঞান অঞ্জনের জন্ত বিভিন্ন 

স্থানের কৃষি সন্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অচ্সন্ধান আগে দরকার । 
এই তথা অনুসন্ধানের সক্ষে সঙ্গে এও দেখতে হৃবে ষে, প্রত্যেক 

স্থানে কষির উন্নতির পথে কফি কি বাধ! বিদামান আছে, 

কোন্ শস্তের জমির পরিমাণ কত, কোন্ শন্তের কত কলন 

ইত্যাদি সন্বঞ্ধজেও বর্তমানে আমাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই। 

বণ্তমান কৃষির সঠিক তথ্যের উপরেই কৃষির উন্নতির পরিকঞ্জন! 

সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও অনেকাংশে নির্ভর করবে। 

এই সকল তথাসংগ্রহের পর ধিভিত্র ্ানের উপযুক্ত বিভিন্ন 

প্রকার গবেষণার ধার] নুষির উন্নতির পন্থা! নির্ধারণ করতে 

হবে) কেবল গবেষণা! করলেই হবে ন!। বা!পক ভাবে 

পরীক্ষার দ্বারা দেখতে হবে গবেষণার ফশ কষকদের মাঠে 

মাঠে কিক্ধপ কাখাকরী হয়; এই পরীক্ষার দ্বারা যদি জানা 

যায় যে, কোন গখেষণার ফল স্থাশীয় সব্বপ্রকার অবস্থার 

উপযুক্ত তালে খ্যাপকভাবে উহার এরপর্শনের ব্যবস্থা! অবলম্বন 

করতে হবে; অর্থাৎ এর ফলাকল প্রত্যেক অঞ্চলের কৃষকদের 

চোখের সামনে দেখাতে হবে; ম্তরাং এই তিন দফা] কাজের 

জন্ভ আমাদের চাই কৃষি-বৈজ্ঞানিক । বৈজ্ঞানিকের গবেষণার 

ফল পরীক্ষা করখার জন্ভ উপযুক্ত কর্মচারী এবং প্রদর্শন- 

কাধের জন্ত উপধুক্ঞ প্রদর্শকের দল | বর্তযানে আমাদের 

দেশে কোনও দফার কাজের জনক উপযুক্ত সংখ্যক কর্শচানী 
নেই ধললেই চলে । ক্ৃবিপ উন্নতির পরিকপ্শাকে সফল করতে 

হলে যে সর্বাগ্রে প্রত্যেক দক! কাজের জঙ্গ উপযুক্ত সংখ্যক 

কর্মচারীর দরকার সে বিষয়ে মতের অশৈক্য থাকতে পারে 

ন। কর্মচারীগণের দক্ষতা সবদ্ধে রাজকীয় যি কমিশন এই 

মত প্রকাশ করেছিলেন,“হধিবিভাগের কর্ধশচারিগণের উপদেশ 

সধন্ধে ককথ্ণের বিশ্বাসের অভাখ কেবল যে কর্খচারিগণের 

দক্ষতা বিষয়ে “মারাকক' তা নয়, এর থারা কুষকের] কষি- 

বিভাগের প্রতিও বিহ্বাসহীশ হয়ে পড়ে ।” কাজে কাজেই কষির 

উন্নতির পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরের ভার উপযুক্ত কর্মচারীর 

উপর গণ করতে হবে; তা না করলে সবই পণ্ডআমে পরিণত 

হবে। বর্তমানে গবর্ণমেন্ট এ সথঞ্জে কতকট! সচেতন হয়েছেন 

এবং উপযুক্ত শিক্ষার জঞ্চ রুষি-বিজ্ঞাগের কশ্চান্ী ও মুবক- 

গণকে ইংলঙ, আমেিক] প্রভৃতি দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত 

করেছেন । কিন্ত এক্ষেজ্জে মনে রাখ! দরকার যে, সকল বিষস়ে 

বিদেশের শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে উপমুক্ত ব৷ কার্ধাকরী 

হবে কিনা, এ বিষয়ে আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা বিশেষ 

সন্ভোধজনক নয় | আমাদের যনে রাখতে হবে যে, অভ দেশের 

সব প্রণালী হুবহু নকল করলে এদেশের চলবে না! । আমাদের 

অবগ্থার ও যোগ্যতায় অনুন্ধরপ করে তার অধলব্ল করতে 

হবে। স্মামাদের দেশে সহজে য| পাওয়া যায় বা সহজে যা 

উৎপন্ন কর! যায়, ত1 খারাই কৃষির উন্নতি করতে ছবে। 

উদাহরণ-খব্ধপ বলতে পারি যে, তারতবর্ধেই কৃত্রিম সার প্রশ্তত 
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করে কষকদের আযরতের মধ্যে তা উপস্থিত করতে হবে--_. 

অর্থাং গ্রাযে গ্রামে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হুবে। 
এই প্রসঙ্গে আমাদের একথাও যনে রাখন্ে হবে যে, যে সকল 

ঝুবককে বৈদেশিক শিক্ষার জল্ঞ নির্বাচন করা হবে কৃষকদের 

সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার, তাদের মধ্য বসবাস 

করবার, তাদের মনের ভাব বোববার ক্ষমতা এ সকল 

যুবকের জাছে কিন! । এ না থাকলে রুষকদের বিশ্বাস অর্জন 
কয়া কঠিন বে । এবিষয়ে আমাদের ইংরেজ মিশনরীদের 

সষটান্ড অন্ুদরণ করতে হবে। সুদূর পীগ্রামে রুষকদের 

মধো তারা ঘে ভাবে অবগ্থান করেন, যে ভাবে তাদের সঙ্গে 

মেলামেশা! করেন, যে ভাবে তাদের সর্ববিষয়ে উচত করবার 

চেষ্টা করেন, তা দেখলে তাদের গতি অধ্ধায় মাথ। নত হয়ে 

ঘায়। এই রকম মনে;ভাধ নিয়েই বষকদের মধো কষির 

উন্নতির চেষ্। সরতে হছবে। উন্নত "শ্রীর বীজের প্রচলন, 
জল সেচন এবং সার প্রয়োগের উপযুক্র বাবপ্বার দ্বারাই 
ভারতের কৃষির উন্নতির চেষ্ঠ। করতে ঘবে। ভারতে প্রতোক 

বংসর প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক বংসর 
এই ৫০ লক্ষ শিশুর জন্ত এবং ভারতের অধিবাসাঁদের পুষ্টিকর 

খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্ত ৭০ লক্ষ টন অন্তিরিষ্ খাদের 
প্রয়োজণ ; ছুই কোটি একর জমিতে জল সেচনের সুব্যবস্থা! 

দ্বারা এই অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন কর! যায়। 
বিশেষজ্ঞগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, ভারতের অধিবাদীদের 
জন্ভ ৬ কোটি টন ধান্যঙ্ছাতীয় খাদাশন্তের এবং ১ কোটি ২০ 

লক্ষ টন ডালজাতীয় খাদাশশ্ডের প্রয়োজন হয়; এবং উন্নত 

শ্রেমীর বীজের প্রচলন, উপযু' পরিমাণ পরল সেচন এবং সার 

প্রয়োগের দ্বারা উভয় জাতীয় খাদাশম্ত ভারতখধষে উৎপাদন 

কর' যায় । ভাল-ভাতের জন্গ ভরতে অন্ত দেশের ওপর 

যোর্টেই নির্ভর করতে হয় না । 

ভাগতবধে স্যাংসেতে ব! জলা জমর পরিমাণও কম নয়। 

এই সকল জমিকে শুফ করে খাদ/শন্ত উৎপাদনের উপযু্চ 
করতে হবে । আবার অনেক ক্ষেত্রে জলশ্রোত বা বৃষ্টির দ্বার! 
জমির যে প্রচুর ক্ষয় হচ্ছে এবং জমির উর্বরতা শক্তি ন্ হয়ে 
যাচ্ছে তা নিবারণ করতে হবে। ছুতরাং কৃষির উন্নতির 
পরিকল্পনা বত-সহুজ মনে করা যায়, তত সহ্জ নয়। প্রর'তর 
পক্ষে আমাদের নিয়তই মুগ্ধ করতে হবে এবং সেই যুদ্ধে আমর] 
যে সব সময়েই জরী হব তা বল! যায় না; তবে বিজ্ঞানের 
সাহায্যে অন্কান্ত দেশে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং আমর! 
যদি জামাদের দেশে বিজ্ঞানকে কৃষিপ্ন উন্নতিকল্পে কাধে 
লাগাতে পারি, অবশ্ত জামাদের অবন্থ৷ অন্্যায়ী-_তা হলে 
হতাশ হবার কোন কারণ নেই। 

স্কষিয় উন্নতির জন্জ “লমবায়” একান্ত দরকার) এ সন্বদ্ধে 
বোধ হয় কোন মতদ্বৈধ নেই। যৌথ প্রথার রুষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা 

প্রণালীর প্রয়োগ উপযুক্ত ভাবে কর! হয় নি বললে বিশেষ 
ভূল হবে না, কিন্ত সমবায় প্রণালীর দ্বারা রুষির যে প্রভৃতি 
উন্নতি করা ধায় তার দৃষ্টান্ত এ দেশেও আছে । দুতরাং এ 

দিকেও জামাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কৃষকেরা 
যাতে যৌথভাবে ক্ষিজ্কাত পণ। ক্রয়বিক্রয় করতে পারে, যৌথ 
ভাবে কষিমন্ত্র, সার, বীষ্ত প্রভৃতি ক্রয় করতে পারে, যৌথভাবে 

জলসেচনের বা] জল নিক্ষাশনের ব্যবস্থা করতে পারে সেদিকে 

বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে--আর 10156] 011001107 অর্থাৎ 

নানারকম ফসল উৎপাদন ও তৎপহশ্রি্ কুটিরশিল্পের প্রতি 

তাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকরুষ্ট করতে হবে । 

বণ্তমানে পোকামাকড়, রোগ ইত্যাদির ঘার] খাদ্যশভের 

যে বিরাট ক্ষতি হয় সে সঙ্ষষ্থেও কধকদের সচেতন করে 

তুলতে হবে এবং এই ক্ষতি নিবারণের জণ তাদের সহজপাধ্য 

প্রণালী শেখাতে হবে। 
আর একট কথ! এই যে, পরতো ্ষক-পরিবার যাতে 

সুসম খাদ্য গ্রহণ করতে পানে সে বিষয়েও তাদের শিক্ষা দিতে 

হবে এবং যছের সন্ত প্রত্যেক গৃহ্স্থ তাঁর পরিবারের প্রয়োজন 

মত যাতে সুপম খাদা উৎপাদন করতে পারে সে সম্বক্ধেও তাকে 

উপদেশ ও ম্রযোগ দিতে হবে। 
পরিশেষে ধলা] দরক!র যে, কুযির সম্পূর্ণ উন্নতির জন্ত 

বর্তমান প্রজাপত্ের বা! জমির শখের আমূল সংস্কার ও উন্নতি 

সাধন করতে হবে । এটা খুবই জটিল প্রশ্ন; ফিড আমরা 

সকলেই আশ করছি যে, এ প্রশ্ন যতঠ জটিল হোক শ' কেন 

এর সমাধান একেবারে অপশ্তব নয়। 

দেশের উন্নতির যে-কোন পরিকল্পনার সঙ্রে সঙ্গেই দেশের 

অষ্ঠিক্ষ। ও অজ্ঞাননায কথা গঠঃই এসে পড়ে। কাজেই 
দেশের উন্নতির জন্ত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একান্ত 

আবঞগক। এপকেও আমাদের বিশেষ দৃ্রি দিতে হবে । 

ব্লম্কী ইন্মিরেশ 
_লিমি০টভ-- 

৯এ, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা 
চেয়ারম্যান- লি, সি, দত্ত এক্ষোয়ার 

আই, জি, এস ( রিটায়ার্ড ) 
করা বিশেষ দয়কার ) ইতিপূর্বে কৃষির উনততির জঙ্গ সমবায় (ষ্টার) া। |) 



অচলীকফিকফ দৈবশক্তি সম্পল্প ভারতেতের শ্রেষ্ঠ ভান্তিফ ও তজ্যাতিম্রিদ 
ভারতের অপ্রতিহন্থী হস্তরেখাবিদ্ প্রাচা ও পাশ্চাত্য জ্যোতিঘ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী জান্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পরর 

রাজ-জ্যোভিধী, জ্যোতিঘ-শিয়োমণি যোগবিদ্যাবিতৃষঘণ পতিত শ্রীযুক্ত রছেশচজ ভষ্টাচার্ধ্য জ্যোতিবার্ণয 
লাস্ভুজ্রিকরডু, এম্-আর-এ-এস্ লেজ্তন)। বিশ্ববিখ্যাত অল-ইত্ডিয়া এট্রোলজিক্যাল এও এক্টরোনগ্রিক্যাল সোদাইটার প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
ুদ্ধারত্তক লীন মহামান্ত ভারতসঞ্াট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্কিতি গণনা কার! এই ভবিহ্যঘানী করিয়াছিলেন যে 

"বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভ্রিটিশের সন্মান বৃদ্ধি হইবে প্রবং ভ্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উত্ত ভবিযাাণী মহামান্ত ভারতসম্াট মছ্োোদয়কে ও ভারতের গভর্শর-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মছোদয়গ্ঈণকে পাঠান হইয়াছিল। 

ভীহার। বধাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৬৬১৮৮ -এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এষ, পি নং চিঠি এবং ৬ই 

সেপ্টেম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠসমূহ হবার! উহাদের প্রাণি স্বীকার. করিয়াছেন। পঙিতপ্রবর জ্যোভিবশিরোষণি মহোদয়ের এই 
ভবিয্দ্াদী সফল হওয়ায় ইহার নিভূ'ল গণনা, অলৌকিক দিবাদুষ্টির আরও একটি জাজ্দলামান প্রমাণ পাওয়া! গেল। 

এই অলৌকিক প্রতিাসম্পর যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিধাতাও বত খান নির্ণয়ে সিল্ধহত্ত। 
ইহার তান্ত্রিক ক্রি! ও অসাধারণ জ্যোতিযিক ক্ষমতা প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ বাড়িগণ 
স্বাধীন রাগের নরপঠি[দ এবং দেশীয় নেতবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বধা--ইৎলভ, আমের্িকণ, 
আফিকা' চীন, জাপান, মালয়, সিক্ষাপুুর প্রভৃতি দেশের মনীবিবৃন্বকে বেরপভাবে চমৎকৃত ও 
বিশ্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাবায় প্রকাশ কর সম্ভব নহে। এই মন্বদ্ধে ভূরিতূরি শ্বহত্তলিখিত প্রণংসাকারীদের 
পত্রাদি হেড অফিনে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন । ভারতের যধো ইনিই একমাত্র জ্যোতিধিগ--ধিনি 
এই ভগ্প[বহ লুদ্ধ ঘোষণ।র প্রথম দিবসেইমাত্র ৪ হণ্ট| মধো ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিষান্ানী করিয়াছিলেন এবং 

টি. আঠার, বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জোতিষ-পরামর্শদাতায়পে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন । 
টি ইহার জ্যোতিষ এবং তন্্রশান্তে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পঞ্ভিত ও 

উ.. অধাপকমগ্ডলী ভারতীর প্ডিত-মহামগুলের সভায় প্রভাবান্থিত ছইয়। একমাজ ইহাকেই“জ্যোভিযশিরোমণি" 
উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোখবলে ও তান্ত্রিক ফ্রিয়াদির অবার্ন শত্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, 

কবিরাজ পারিতাক্ত যে কোনও হুরারোগা বাঁধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমীয় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আগছুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরমৃষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা! প্রভৃতিতে তিনি দৈবশদ্ধিসম্পর্ন ৷ অতএব সর্ব প্রকারে হতাশ ব্যকি.প্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা! প্রতাক্ষ করিতে ভূলিবেন ন|। 

কয়েকজন দর্বজনবিদ্িত ক্ষেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যজ্ির অভিমত দেওয়া হইল: 
হিজ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন-_“পপ্তিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়--যুক্ধ ও বিশ্মিত।” হাঁর্ হাইনেল্ মাননীয়! ব্টমাত। মহারাদী 

জরিপুর! ষ্টেট বলেন--স্তাস্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রতাক্গ শভিতে চমংকৃত হুইয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্তিসম্পরন মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্তার মন্মপনাথ মুখোপাধায় কে-টি বলেন-_“্রীমান রমেশচন্ত্ের অলৌকিক গণনাশস্কি ও প্রতিভা! কেবলমাত্র 
স্বনামধন্ঠ পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সপ্তব।* সন্ভৌধের মাননীয় মহারাজ] বাহাছুর স্টার মন্মধনাধ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--*পঞ্তিতজীর ভবিষায্বাদী 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়াঞ্ছে। ইনি ক্সসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সনোহ নাই।” পাটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় ধলেন - 
শতিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পর্ন বাকি উহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত ।” বঙ্গীয় গ্ভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাছুর জীগ্রসমন খে 
রার়কত বলেন-_-“পঞ্ভিতন্ীর গণন! ও তাক্ত্রিকশক্তি পুন: পুন; প্রতার্খী করিয়া স্তত্তিত, ইনি দৈবশক্রিসম্পন্ন মহাপুরুষ ।” কেউনবড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জঙ্জ রায়সাহেষ এস, এস্, দাস বলেন_”তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন--জীবনে একপ দৈবশক্তিসম্পন্ বাকি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিধান ও সবশাস্ত্রে পাগুভ মনীষী মহামহোপাধায় ভানতাচার্ধ মহাকবি প্রীহরিদাস দিদ্ধাত্তবাগীশ বলেন “ভ্রীমান রমেশচন্ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পনন যোগী। হার ন্দোতিয ও তন্ত্র অনন্যসাধারণ ক্ষসতা।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেন্বলীর যেন্বার 
মাননীয়! প্ীযুক্তা! সরল! দেবী বলেন-_প্আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশস্িসম্পন্ন জোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিভি কালের মাননীয় 
বিচারপতি ন্তার সি. মাধবম্ নায়ার কে-টি বলেন--“পঞ্জিতজীর বহু গণন। প্রতাক্ষ করিয়াছি, সতাই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর বিঃ কে, রচপল বলেন_"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই জশ্চর্ধাজনক ভাবে বর্ণে বর্ণে মিজিয়াছে।” জাপানের অসাক! সহ হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন--”আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জাবন শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জন্ত ৭৫. পাঠাইলাষ।” 

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদদ কন্পেকটি অত্যাশ্চর্ধ্য কবচ, উপকার মণ হইলে ুজ্য ফেরৎ, গ্যারা টি পত্র দেওয়ণ হুয়। 
ধম) কবট--ধনপতি কুবের ইহার উপাসক, ধারণে গুঙ্জ বাকিও রাজতুল্য এশবর্য, মান, হন, প্রতিষ্ঠা, হুপুজ ও প্ী লাভ করেন। ( তক্তোস্ত ) 
মূলা ৭/,। অদ্ভুত শড়িসম্পন্ন ও মন্তর ফলগ্রদ ক্বৃক্ষতুলয বৃহৎ কবচ ২৯।,/, প্রতোক গৃঁহী ও ব্যবসায়ীর অবন্ত ধারণ কতা । বগলা 

কষচ- শক্রদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামল! মোকদমায় হৃফললাত্ত, আকন্সিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ মনিবকে 
সন্ত রাধিকা! কর্মোরতিলাতে বরাত । মূলা ৯:, শত্ভিশালী বৃহৎ ৩৪০* € এই কবচে ভাওয়াল সঙ্গাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বলীকরণ কবচ 
ধারণে সবাই বশীভূত ও দ্বকার্ধয সাধনযোগ্গয হয়। (শিববাকা) মুল্য ১১1, শক্ষিশালী ও সন্বয় ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪, ৷ ইহ] ছাঁড়াও বহু আছে। 

অল ই্ডিয়া! এক্ট্রোলজিতকিল এগু এম্ট্রানমিত্ফেল ০সাসাইী (রেজি: ) 
(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিঘ ও তান্ত্রিক ক্রিগ্াদির প্রতিষ্ঠান) 

হেড অফিস :--১*৫ (প্র) গ্রে ্রাট, “বসন্ত নিবাস” (পঞ্জীনবগ্হ ও কানী মন্দির) কলিকাতা ৷ ফোন : বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষাতের সময়--প্রাতে ৮।*টা হইতে ১১৪*ট1। অ্রাঞ্চ অফিস-_-৪৭, ধর্মতল। স্্ীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা । 

ফোন £ কলিং ৫৭৪২ | সবয়--বৈকাল ৫1*ট| হইতে ৭৪১ | জঙন অফিস :--মিঃ এস, এ কার্টিস, ৭-এ, ওয়েওয়ে, রেইনিস পাক, লন 



হিন্দুর জাতীয় সংহতি ও এঁক্য সাধনের অন্তরায়-_ প্রচলিত 
বিবাহ-বিধান 
শ্ীরঞনকুমার দত্ত 

বগুড়ার গ্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রদ্ধেয় প্রযুক্ত যতীন্রমোহন রায়ের 
সহিত গঠনবৃলফ কার্ধস্থচী সম্পর্কে আলোচনা-গ্রসঙ্গে প্রচলিত 
বিবাহ-বিধানের কথাও ওঠে এবং তিনি ঘে এ বিষয়ে বহু পূর্ব 
থেকেই বিশেষ ভাবে চিস্তা করে আসছেন তার আভাসও 
পাই। গত জানুয়ারী মাসে গান্ধীজীর সোদপুরে অবস্থান 
কালে এক'দিন ঘর্তীনবাবু কথা প্রসঙ্গে এই অভিমতই প্রকাশ 
করেন যে, অঙ্ভা্ত ধর্মের লোকেদের মধ্যে সামাজিক সংহতি 

যেমন সুদ হিশ্কু সংহতিও তেমনি সুনঢ হওয়া দরকার । 

অভথা ক্ষয়িযু হিন্দু পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে লুগ্ত হয়ে 
যাবে, এই বিনষ্টি কেউ রোধ করতে পারবে না । তার এই 
উক্তি বিষয়টি ভেবে দেখতে আমাকে উৎসাহিত করে। 

বন্ততঃ এই সম্প্রদায়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাচাতে হলে 

দেশাচার ও সামীজিক সংদ্ধারসমূহকে সংশোধিত করে 
ব্যাপকত্ব দান করতে হবে । তা নইলে এ সমাঞক্ের অবনতি 

ও বিলোপ অবস্তসভ্াবী । 

রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্জ সেন প্রমুখ মনীষীরা 

প্রচলিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে এক নতুন সমাজের পত্তন 
করেন বটে, কিন্ত সে-সমাজের শ্বতগ্র নামকরণ করায় হিন্দু 
লমান্ধের বিশেষ পরিবতন সাধিত হয়মি। উক্ত সমাজ নতুন 
নামে পরিচিত না হয়ে হিন্দু নামেই আখ্যায়িত হলে জন- 
সাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একেই আপিঙ্গন করত; কেননা 
প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রা্মণেতর বর্পের লোকেরা ত্রাগণ ও 

বর্ণহিন্ুদের দ্বার! নানানভাবে নির্যাতিত, শোধিত ও উপেক্ষিত 

হয়ে আসছিল । তাদের কাছে মুক্তির বাত নিয়ে যে সমাজ ই 
অগ্রসর হবে তাকেই তার! সোৎসাছে আশ্রয় করবে । 

শান্্-অ[লোড়ন করে অনেক পণ্ডিত ও তর্কশান্বিৎ দ্ব স্ব 

অভিমতের সমর্থনে শাস্্র-ধচন উল্লেখ করে বিরুদ্ধ অভিমত এবং 

মুক্তিকে খগুন করতে চেষ্টা করেছেন | তাদের যুক্তি সমর্থনে 

একই শাস্ত্র থেকে বৈষম্যনূলক শান্ত্রোক্তির উল্লেখ দেখে এই 
কথাই মনে হয় যে, ব্রাশ্মণ্য-প্রভূত্ষের যুগে ত্রাঙ্মণ শান্সকারগণ 

স্বন্ব সন্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণোষ্ছেশে অপর বর্ণ 

বা শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্যাণকে উপেক্ষা করে সু রচনাপূর্বক 
পৌরাণিক শাঙ্জ-গ্রন্থাদিতে সম্িবেশিত করেছিলেন । কলে মূল 
শান্ত্রোক্ত বিধানের সহিত অসমঞ্জস বুক্তির সমাবেশও লিপিবদ্ধ 

দেখতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় এই 'জগাখিচুড়ী' শান্্রাদি 
মন্থন করতে না গিয়ে নিজেদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করাই শ্রেষ্ঠ পন্|!। তবে একের বিচায়ে বিচার-বিজ্রম 

ঘটতে পারে, এইজজে খারা বত'মান যুগোপযোগী করে হিন্! 
সমাকে অনাচার ও কালিমাহুক্ত করে তার সতারপের 

প্রতিষ্ঠ। করার সহায়ক তাদেরই ওপর এই ভার দেওয়া সঙ্গত। 
কিন্তু যদি এমন হয় যে ধারা এই নায়কত্বের দায় গ্রহণ কয্সবেন 

তারাও রক্ষণল্জীল সমাজপতিদের ভায় দরিদ্র অশিক্ষিত ও 
উপেক্ষিত জনসাধারণের প্রতি অবিচার অঞঙ্ঞায় করতে থাকেন 
তবে তাদের দেওয়া! বিধানও দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করতে 

হবে। 

সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ধ পরাধীন । ব্রাঙ্মণ-সমাজ-ক্ত 

স্বৈরাঠারমুলক লমাজ-বিধান এই পরাধীনতার অন্গতম কারণ 
নয় কি? ব্রাঙ্ছণ তথা সমাজপতিরা সমাজের প্রতুত্ব ও শায়কতব 

নিজেদের হাতে রাখতে গিয়ে বর্ণ বিভাগকে কুলগত পর্যায়ে 
বূপাগুরিত করেন । ক্রাগ্ষণেতর বা বিশেষ করে বৈশ্ শত 

শ্রেীর লোকেদের সংশ্রব ত্যাগ করায় ও তাদের প্রতি অপরি- 

সীম অত্যাচার ও অবিচার অনুঠিত হওয়ায় বর্ণহিন্দু এ অন্ুন্ধাত 

হিন্ছু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সুদৃঢ় ও সুম্পষ্ঠ হয়ে উঠেছে । 

নিষ্ঠুর বিধানের বলে মান্নষের আত্মধিকাশের পথ রুদ্ধ করবার 
আয়োজন-ইয়েছে । সমাজের মুচি, মেথর, ধাজড়, নমঃশুক্র 

প্রভৃতি তখাকখিত নিয়শ্রেমীর লোকের সহিত বর্ণহিম্দুদের 
কতটুকু মেলামেশা ও ভ্রাতৃভাবৰ আছে? তারা যে জাজ 

বিঞ্রোহ করবে না এটা আশ! করাই নিধুদ্ধিতার পরিচায়ক । 
আচার-বাবহারে, শিক্ষা ও সভ্যতায় যতই কেনন! উন্নত ফোক, 

তার] বণ-হিশ্মুদের কাছে দাজও বহু ক্ষেত্রে জন্পৃঙ্ট ও অবজ্েয় 

বলে বিবেচিত হুয়। সামাজিক ব্যবহারে সম-পর্যায়ে উন্নীত 
হওয়ার কোন পথ খোলা রাখ! হয়নি তাদের জন্তে। 

ধর্মের নামে এমনি ধার! অধর্ম ও ব্বৈরাচারের কলে 

হিম্্ সংহতি বিনষ& হওয়াতেই অতীতে মুসলমান, ইংরেজ 
প্রভৃতি বিদেঈ্ীর় পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ ও বিজয় সম্ভব 
হুয়। ব্রাঙ্গণ্য জাতিজাত্যের অত্যাচারে ও অনাদরে উৎপীডিত 
ও উত্ভাক্ত হয়ে অনার্ধগণ তথা শুত্রশ্রেণীর লোকেরা লে দলে 

ছিম্ু সমাজ ত্যাগ করে মুসলমান হতে থাকে; এই ভাবে 
কয়েক শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বে ভারতের পাচ কোটির 

ওপর লোক ইসলাম ধর্মের আশ্রয় লয়। একি কম আপশোযের 

কথা? | 

আব আমাদের সমান্ব-ব্যবস্থার সংক্ষার সাধিত না হওয়ায় 

হরিজন ও অঙ্ুন্রত অন্প্রদ্দায়ের লোকেরা ছলে দলে মুসলমান 
ও প্রষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছে । কেন তারা ধর্মাস্তরিত হয়? ধর্ম- 

বিশ্বাসের পরিবতন হওয়ায়? তাতনয়। হিন্ছ সমাজের 
জঅনাদর, উপেক্ষা ও শোষণকে বরদাস্ত করতে না! পেরেই তায়! 
অপর ধর্মাবলম্বনে বাধ্য ছয়। 

এখনও বাঁচবার পথ আছে। খারা সেকথ! ভাবছেন 
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তার] ইতিমধ্যেই ক্ষয় নিবারণের ব্রত গ্রহণ করেছেন । নক 

স্বরূপ, ছিক্ুমিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, জার্ধলমাজ প্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এরা তো ক্ষতত্থানে প্রলেপ দিচ্ছেন 

মাত্র, প্রতিদিন হিন্মুসমাজে যে নূতন নুতন ক্ষত দেখ! দিচ্ছে 
তার প্রতিকার কে করবে ? তাই যাতে নূতন ক্ষতের সুচনা! না 
ঘটে, সেজে বর্ণহিচ্ছুদের আর মিথ্যা কুলগত বর্ণমাহাক্ত্যের 
প্রচার না করে গুণ ও কর্মগত বর্ণ-মাহাক্ত্যের প্রতি আদ্ধাঞীল 

হয়ে সকল শ্রেণী ও বর্ণ নির্বিশেষে মাহুষ মাত্রের প্রতিই 
শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত । নইলে হিন্দুর ধংস অনিবার্ষ। 

জাঞ্জকার শিক্ষিত সন্প্রদায়ের মধ্যে শ্রাহ্মণাচাযন ও শুদ্রাচারে 
ধুব বেন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। অথচ শুধরাচান্সী 
ব্রাহ্মণ কুলগত ব্রাদ্ধণত্বের মর্ধাদ নিষ্ষে ব্রাহ্ণেতর শ্রেধর 

লোকদের নিপীড়ন করছে মিথ্যা বিধানের বলে ও পরকালে 
কাল্সনিক দণ্ডভোগের ফতোয়! জারী করে। এই ছুনাঁতি ও 

অন্পৃশ্ততা ব্রাদ্ধণাচার থেকে বিছুরিত ন1 হলে হিন্দু সমাজের 
ধ্বংস অবঙ্তস্তাবী। 

নৃতত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় জার্দিতে বিবাহ 

বলে কোন প্রথ! ছিল ন!। বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত হয় পরে। 
মন্থুদংহ্তায় বিবাছের যত গুলি বিধান আছে তার মধ্যে যেগুলি 
ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সামঞ্জস্তপূর্ণ তা হ'ল স্বয়ন্বর, 

প্রবালী 
এ ও ॥ শীল এ,» উজ পট এরি ও জজ গা ৪ ও জর উজ জর 

১৩৫৩ 
শা শখ শিপ পি ডি এ এসি ও এ হর আত উপ হি উর ও চিএ ই জল তিল ৩ চিনতে 

গা, িউনৃগগিরত প্রথ। এ ছাড়া বীর্ধগুক্ষে বিবাহ 
বিধানের দৃষ্টাস্তও পুরাণ-ইতিহাসে পাওয়া যায় । অবনত মন্ত- 

সংক্তায় এর কোন উল্লেখ দেখা যার না। এই পঞ্চ বিধানে 

বিবাহ সংঘটনের দৃষ্টান্তও আছে। 

প্রৌপদা, দময়স্ত) প্রভৃতির স্বয়স্থরের কথ! সকলেই জানেন । 

পৌরাণিক মুগের কথ| বাদ দিলেও অমর! দেখতে পাই, িন্ছু- 
সমাজ-সংহতিতে যখন কেবলমাত্র ভাঞ্ন শুর হয়েছে তখনও 
রাজ] জয়টাদের কম্ত] সংমুক্ত। পূর্থীরাজের মুতিগ গলায় মাল! 
পরিয়ে তাকে স্বামিখে বর্ণ করেছিলেন। 

গান্ধর্ব বিখাহ-প্রাসঙ্গে যযাতি-দেবয।শী, ছম্স্ত-শবুস্তলা, 

জনার্ধা নারী শি&, এই ধরণের বহু তৃষ্টান্ত উদ্লেখ কর। যেতে 

পারে । বীর্ষশুক্ষে যে বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর প্রমাণ- 
স্বরূপ রামায়ণের এরামচন্দেকর সহিত ১ব৩।প মিলন অথবা 

মহাভারতের অর্নের দ্রৌপদী লাভ উল্লেখযোগ। | আয শান্তনু 

ও অনাধা সতাবত্ীপ মিলন আশুর প্রথার »াক্ষা দিচ্ছে | 

এই সব ওদ্বাহিক সম্পরকে আর্য অনার্য ব। ব্রাঙ্গণ ক্ষএ্রিয় 

বৈশ্ক শুদ্ধ ইত]াদির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা ছিল ন1। 

শ্রী-পুরুষ উভয়ের ইচ্ছ| বাঁ সশ্মতিতে এই সব বিধাহ কাধকরী 
হ'ত । বিবাছে কনার গ্াধীনণতা অক্ষুণ্ন ছিল, অবগ্ঠ বরের 

সম্মতিও বিবাহ-সম্পর্কের কপরিহাধ অংশ। 

_ দিত্রিপুরা ম ডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 
স্থাপিত ১৯৯২৯ 

(নিডিউল্ড ও ক্রিয়ারিং) 
পুপোষক-_এইচ, এইচ, মহারাজা মাণিক্য বাহাছর কে, সি, এস, আই" ত্রিপুর| | 
রেজিঃ অফিস--আঘাউড়। 

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) 

কলিকাতা ত্রা্_১০২1১, ক্লাইভ ট্রাট, . 

প্রধান অফিস--আশ্গরঙল। 
(ত্রিপুরা &্রেট) 

৫৭নং, ক্লাইভ ্ট €রাজকাটরা ) 

২০১নং স্বারিসন রোড, ১০৯নং শোভাবাজার ট্রাট, কজিকাতা৷ 

অন্ুচেমাঙ্গিত সুলখন-__. ৪০১০০০০৯০০২, 

বিভ্রীত মুলখন-- ৯.২+৫০০১০০৭ 

আদামীকূত সুলখন ও সংরক্ষিত তহুৰ্িল_- ১৪,৯৫০,০০২ টাকার উপর 
আমানত ** ৩১৫০১০০০১০০, টাকার উপর 
কাধকরণ তছখিল_ ৪,০০,০০০,০০২ টাকার উপর 

ত্রাঞ্চসমু- কুমিল্লা, ত্রাক্মণবাড়িয়া, চানপুর, কুটা, 4 প্হট, ফেচুগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্জলদই, 
বদরপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাঞজার। করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইন্ফল, শিবসাগর, 
গোলাঘাট, তিন কিয়া, নর্থলক্ষ্ীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটী, ডিক্রগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, 
কিশোরগঞ্জ, বাঙ্জিতপুব, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবধধীপ, ঝাড় গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস । 

ব্যাক সংক্রান্ত বর্বপ্রকার কার্য কর৷ হয়। 

_বাজসভাতৃবণ শ্রীহরিদাস ভার 
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চা 

এখন সামাজিক প্রথা এমন যে, বিবাছে কন্তার স্বাধীনতা 

তে। দুরের কথা, সম্মতিরও অপেক্ষা! রাখ! হয় না । কলে কনক 
পণ্য-বগ্তর সামিল হয়ে পড়েছে । বিধাহ্রে পর সামী কনের 

মনোমত হোক ব! না হোক স্বাধীর ইচ্ছার কাছে তার 

স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে হয় । নারীরও যে বিবেক-বুদ্ধি আছে, 
একথা সমাঞজপতির। লে যান । তার! তাদের জড়পদৃশ জ্জান 
করেন এবং বোঝ। বলেই মনে করেন । অথচ শ্্রী-স্বাধীনতা 

জার্ধ সভাযতারই একট। উদ্্বল দিক। 

আজ যেমন হিস্বুঘরের মেয়েছেলের৷ কলিকাতার রাজপথে 

প্রকান্ত দিবালোকে অসঙ্ষোচে পায়ে হ্থেটে ব! ট্রামে বাসে 

স্কুল কলেজে যাতায়াত করছে, সমাজ যখন ব্রা্মণা-খেরা- 

চারের কঠোর শাসনের কধপিত ছিল তখন কি এমন দৃহঃ 
কেউ দেখেছে ? যা স্বাঙবিক ও সত্য তাকে কখনও দীর্ঘক।ল 

অবক্ষ্ধ করে খ্াথা যায় না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বেশী দুর 

যি] চলে না । তাহ আজ মিথ্যা! সনাতনী বর্ষের ভড়ং 

দেখিয়ে এ ব্রাঙ্গশ। থেরাচার হিশ্টু স্যতার ওপর খবরধারি 

করছে _তাকে আগ এখন মেনে চলা লম্ভব নয় । সমাজের 
এই খখনধাপ্রিকে অখ্বাথথ করে ভারতের শারীসমাঞজ আজ 

পুরুষের পাশে এসে দাড়িয়েছে ভারশ্বের যুক্তি-সংখ্রামে | 
ভাই ভারতের জাতীয় আন্দোলশ আক একট! অগ্রসর । কার 

আহ্হাতন অখধ্যঠিন ফেলে ভারতের নারী দলে দলে পুলিশের 

প্র হ্ুপে স্ফীত বক্ষে দক্ডায়মাণ হয়েছিলেন ? কার 

আহ্বান সে নারী জাগরণের উৎস ? তিনি জাজও আমাদের 
মধ্যে বর্তমান আছেন | সেই মানুষটি মহাত্বা গান্ধী । রক্ষণঙ্গীল 

ব্রাহ্মণগণ কিন্তু গান্ধীজীকে সমর্থন করেন না। তারা বলবেন 
--এ পাশ্চান্তা শিক্ষারই ফল । বস্ততঃ তা নয়। যা খ্বাভাবিক 

নিয়মের বিহোধী তাকে দ্বীর্ঘদিন গায়ের জোরে ঠেকিয়ে রাখা 
যায় না। তাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের শ্বৈরাচারষলক সমাঞ্জ- 

শাসন-ব্যুহ জাপনা হতেই তেক্গে পড়ছে। 
থে কালে বিবাহে শ্ত্রীপ্ধাধীনত। অক্ষু ছিল অর্থাৎ পূর্োস্ত 

পঞ্চবিধ বিবাহ্ প্রচলিত ছিল (উক্ত পাচ প্রকার বিবাছে ক্তারও 
সম্মতির আবন্ঠকত] ছিল) তখন অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল 

না। আর কুলগত বর্ণের তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি । যখন কুলগত 

বর্ণের মর্যাধা সমাজে গ্রতিঠিত হয় তখনও শ্বয়স্বর, পান্ধর্ব, 

আমুর, রাক্ষস ও বীর্ষগুক্ষ প্রথায় কুলগত খর্ণবৈষম্য তেমন 

গণ্য করা হ'ত না। কেননা ব্রাঙ্মণ-কুলোদস্ভব ব্যজিফে যেমন 
শু্রাচারী হতে দেখা যায়, তেমনি শুদ্র-কুলোদ্বব ব্যভিকফেও 

ত্রাহ্মণ্যাচারী ও সদ্খণবিশিষ্ট হতে দেখা যায়। কাজেই কুল- 

গত বর্ণের মর্যাদা থাকার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই 
ওটাকে অগ্রান্থ করতে হবে । প্রকৃত তথ্য এই যে গ্তপ ও কর্ম- 

ভেদে ধপধৈষমায মেনে পেওয়া যেতে পারে । এ অবস্থায় 

ব্রা্ঝণকপের সন্ভানপত্ততির ক্ষত্রিয়, বৈষ্ঠ, শুজাদি কুলোত্তব 
পঞ্ডানসপ্ততির সহিতি শৈধাধিক সম্পর্কের আদান-প্রদান চলতে 

কান বালা হত্তে পাপে বপে মনে করি নাঁ। গুণ ও কর্মা- 
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নেভাজীর অনুমরণে 2 _ 
ংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশৌকচন্্র রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার “শ্রী” মাকা ঘুতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিজ্রয়োজন। আজকাল 

বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে ্্রী” ঘ্বৃতের ব্যবহার অত্যাবশ্যাক 

হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখ! যায়, তাহার 

মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 

স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 

স্বাঃ শ্রীস্থভাষ চন্দ্র বনু 

১৬ 



২১৪ 

সারেই মেলামেশ।, শিক্ষ! ও আচার-ব্যবহারে সমত! আছে 
এমন শ্রেঈীর যধ্যেই বিবাহ্-প্রচলন অঠমোদিত হওয়া] সঙ্গত । 
বর বা কণে যেশ্রেমরই হোক না কেন তাতে অন্ধকধের 

আশঙ্কা শেই ) বরং এর ফলে জাত অধিকতর উদাস ও শক্তি 

শালী হবে । শিক্ষ! ও আচার-বাবহা1র যে মাতায় বাপকত লাভ 

করছে, পারল্পরিক বছ্ধুতখ ও সামাজিক গ্রিয়াকাওও সেই 
মাত্রার উদ।প্নন্ড[এ্র পথে এ'গয়ে চলেছে । বস্তুতঃ অলবর্ণ বিবঃ২ 
আজ (কোন কোন স্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাদূত 

হয়ে উঠছে, কিঞ্ড সমাজাহুমোদিত এখনও হয় নি। গৌড় 

হিন্দু সাজের চক্ষু এখনও খোলে নি। তাই তান এখনও 
ইতদ্ভতত করজেন, গৌড়ামির শিষ্পেষশে সমাজের নরনারী যে 
হাপিয়ে উঠেছে সেদিকে কারও হাস নেই । এদিকে দিন দিন 
হিশু সমাজ যে ক্ষবেয়ুক্ণার চরমে গিয়ে পৌছচ্ছে? কত হিল 
ইতিমবধে বণহিশুদেল অনল্যাচারে ইসলাম ও উঈধর্ষ এহণ 

করতে বাধা হয়েছে ঘে হিসাব কে রাখে? 

স্বতঃইহ ৬তীয়মান হয় যে এমন দিন আমা আপস্ঠখ নয় যখন 

খেখীনে শ্রেবীতে সন্্রদায়ে সন্প্রধায়ে রক্রপত্মশণের ফলে 

একটমাত্র জাতির বংস্ততই শ্বীরুত হনে যে পমাজের এনিয়াদ 

ও ফ্রিয়াকাগ শ্রক্ততকে গীকার করে চলবে, তাকেই সকল 
লোকে সাদরে এংপ করবে: হিন্দ সঙ্গের নেতগানীয়েরা 

যি ম.ন করেপ যে, ভাদের বিধান ও দেশাচারহ সকল 

লোকের গ্রহণযোগ্য, তবে বলব তাদের ধারণ! ভ্রান্তিফৃলক | 

১৬২৩ 
শক্ত 

হিন্দু াচারকে সকলের সমর্থনঘোগ্য করতে হলে সব্বাণ্ে 

হিন্দু সমাক্জাচার ও সমাঞ্গবিবি থেকে আবর্জন! সাফ করে 

ফেল। দরকার । সন্ধীর্ণতা ও ধেরাচায় পরিহার করে স্গ্রাহ্থ 
সমাজাচার ও উদারতা অবলহ্ছন করাই সমান্কে শক্তিশালী 
করার একমাজ উপায়। সমাজপতিদের কুসংস্কার ও গৌড়ামি 

ত্যাগ করতে হবে, শতুবা নুতন পৃথিবীতে তাদেরই কোণঠাস! 

হয়ে থাকতে হবে । এ তি সত্য কথা। 

জাত সমাজে প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহের বহুল 

প্রচ্লশ হলে (অবন্য এ ক্ষেঞে কন্জা ও বর উভয়ে সম্মাতি 

সর্যাখে বিচণর্য ) এক দিকে যেমন পণপরথার বদ্ধনরঞ্খ ধরি 
পিতামাত! ব! অভিভাবকের গলায় চেপে বসবে ন', অ্ছধিকে 

তেখনি একৰ হিন্ু সযাজের মধ্যে আজকে যে বৈষম্যমূলক 
ও ধিদ্ধেষষূলক দৃশে!ভাবখ জাহকে, সমাজকে ধ্বংশের মুখে 

তুলে দিতে (ধধানোধ করছে মন! তা ঘুচে যাবে ও হিন্দুসৎহতি 

'আন্ুতপুব শ.৬শ।ঙে দমঘ হবে। 

অপবর্ণ (বাহ, শ্রতিলোম বং অন্দলোয় তিবাহ পুবে 

প্রচলিত ছিল । এএ বিখাঙ্ধে যেপব শাস্্রোভ তা বিশ্বহ্বাতৃদের 

তথ। সার্জন ৩15কুল, কাজেই দল! ফেতে পারে এ 
সকল ফু: সম্পৃণপগরপে অবৈজ্ঞানিক ও শ্াভাবিক 'শয়মেন। 

বিরোধী ; অতএব আমাদের পকতযাজ্া | প্রাট নকুল শতি- 

আমদের গ্যরান্টিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানে। সবচেষে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নি়্লিখিত হদ্ধের হারে স্বামী আমানভ গ্রহণ কর! হুইয়। থাকে :-- 

৯ বখসতরর জন্য শতকরা! বাবিক ৪০ টীকা 

ই বৎসঢরর জন্য শশতকর! ব।ধিক ৫৪০ টাকা 
৩ ব্সরের জন্যা শতকর! বাধিক ৬০ টাকা! 

সাধারণতঃ ৫**৬ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টার! আমাদের গ্যারার্টিভ প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে হুদ ও তছুপরি এ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 
লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 
১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ কিয় 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া আসিয়াঁছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়! থাকি । অন্ুগ্র্পূর্বক আবেদন করুন । 

ই& ইত্িয়! ক ৫৪ থেয়ার ডিলার মিষ্রিকেট 
লিম্মিউেভ 

€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম “হনিকন্” ফোন্ ক্যাল ৩৬৬৮১ 



“সিংহল নামে রেখে 
নিজ শোর্ষ্যের পরিচয়” 

শির, পশ্ল্তার্বটী 2 আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে! বাংলায় বীস্ত সন্তান 
রি বি্যসিংহ মাত্র সাত শত অস্থচর লইয়। অদ্ভুত সাহল 

ন্যাঙকোতাইন ও বিক্রমের সহিত সুদৃত লঙ্কায় তুর্গগালে বাংলার 
্বাস্থ্াহীনভার গ্লানি দুর. জয় পতাকা প্রোথিত করিষ! স্বীয় নামাছসায়ে 
করে। এই সৃবিখ্যাত বিজি স্বীপের নাম রাখিয়াছিলেন পলিংহল” । 

পধাবসিত-ন্থাস্থাহীনতার জন্ত জাতীয় জীবন 
শনি, গুরি ও উদ্ভমের  প্রতিপথে ব্যাহত । ৃ্ 

শ্রেষ্ঠ গরিবেশক। | 

ল্যাড়কোভাইন 
ক 
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লিষ্টাব্র এণ্টিসেপটিকস্ ' কলিকাতা 

লি এত ৪ 
শত শী 

শশার তত 



বি 
শি জরা আছ এসি ৬ পর স্টল আত ও শ 

লোম বা৷ অঙ্ুলোম বিবাহের কলে জাত সন্তান অশ্পৃ্ঠ ছি না, 
বরং ক্ষেআপ্রাধাজে মাতৃনামে ব! বীঞজপ্রাধান্যে পরিচিত হ'ত । 

এই ধরণের দৃষ্টান্ত পুরাণ-ইতিহানে অনেক পাওয়া! যায়। 
কগ্জার সম্মতি পেলে রেপ পছন্দমত কণার পাপিগ্রহণ 

কর! বা কক্সার যাকে ইচ্ছ! প্রামিত্বে বরণ করতে পারা, অথবা 
স্বয়ধর-প্রথায় বিবাহ সংখটিত হওয়।-_দ্সন্ততঃপক্ষে এই ভ্রিবিধ 

বিখাহপ্রথ! সমাঞ্জ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া! দরকার । এইন্প 

বিবাহে বণবিচারের বাধ। উপেক্ষমীয় । এতে শোষণ, কৌলিছের 

আভিঞ্রাত্যবোধ, পণপ্রথ| প্রভৃতি ছানিকর ও বৈষমামূলক 
ব্যবস্থাগুলোর উচ্ছেপসাধশ সহ্জ হবে এবং মানব-গমাজ 

পারম্পরিক এঁক্াহ্থত্রে আবদ্ধ হয়ে সমাজের পরম কল্যাণ স্ষ্টি 

করতে পারবে । 

এই পরিবতনের সুখে জর্থাং অচগলোম বা প্রতিলোম বিবাহ 
প্রচ্গনে আমাদের একটি মাত্র জগুবিধায় পড়তে হচ্ছে । সেটি 

হচ্ছে পৈত্রিক ধনসম্পত্ভির উতরাধিকাধ প্রাপ্তির পথে আইনগত 

ধাধা! । এই বাধা অপপারণ করতে খুব বেশী বেগ পাওয়ার 

কথা শয়। কেনন] হিন্তু আইন সংশোধনের অ1ন্দোলন তে] 

ইতিমধ্যেই অনেকদূর অএসর হয়েছে । সমাজপতির গুধাখের 
সহিত অগ্রসর হলেই সমন্ত বাধাধিঘ্ব বিদুরিত ইয়। 

তার পরের প্রশ্ন মুসলমান সমাজ। হিন্দু যদি প-সমাজের 
মধ্যেই বিবাহ-সম্পরকে এই বৈপ্লবিক পন্থ! এহণ করতে পারে 

ও হিন্দুসমাজ্ের মধে] যে ভ্রেনবৈষমা চলছে তা তুলে দিতে 
পারে তবে খুসলমা সমাজের সহিতও তার বিরোধ অনেক 

পরিমাপে কমে জাসে। একই পিতাগাতাত পাঁচটি সন্তান 

দে শাসিত পটল এ  শও আবান সি পল সি শন জু ০ গর নি পি তে আত সর নপক সস এ উপর জনাস্িসি ি পিত ্উ 

প্রবানা ১৩৫৩ 

যদি পাচটি ধর্ষের জাশ্রয়ও নেয় তা হলেও এই বিভিন্ন ধর্ম- 
বিশ্বাসী হয়েও তারা একই বাক্ঠীর পাচটি অংশে শ্বচ্ছন্দে বস- 
বাস করতে পারে । এইজজে ধানবগোষ্ঠীর প্রগতিপরায়ণতার 
চূড়াস্ত পর্যায়ের কথা বিখেচন! করলে সমাচারী সমশিক্ষিত 
হিপ ও মুসলমান পরিবারের মধোও ওবাহিক সম্পর্কের 

প্রচলণ অন্বাভাবিক বলে মনে হয় না। 

সধীজন, শাগ্রধিদ্ ও পমাজপতিদিগের আমার পান্ুনয় 
অনুরোধ যে তার! এ সম্বদ্ধে সতমান যুগোপযোী ও বৈজ্ঞানিক 

ধৃষ্টিতঙ্গী শিযে বিস্তারিততাখে আলোচনা করে সমাজবিধান- 
গুলোর সংক্কার-সাধনে ব্রণ হবেন । 

ঠিকানাট। লিখি! 
রাখুন 

817, 2১, 0 9070811 
[লা ডিস 1878 

€১৮101100. 

ভারতব্ষের সবশেষ 
যাদুকৰ শীযুক্ষ পি' সি. 
লবকারকে 10506 

করিতে হইলে এখানেই 

পর দিবেন! 

ট্রেডমার্ক 8018040: 
বানান পিখিতে তুল 
করিবেন না। 



পুধ-পার্ধিচর 
জাতিবৈর বা আমাদের দেশাতবোধ-_ প্রহোগেশ- 

চন বাগল। প্রকাশক--ঞসলিলকুমীর হিত্র, ১২ নারিকেল বাগান 

জেন, কলিকাতা । ক্রান অষ্টাংশিত ২২২ পৃষ্ঠা । মুলা তিন টাকা । 
বারা আজকাল রাজনীতির চর্চা করেন কিন্তু বৃদ্ধ নন. ত্র) অনেকেই 

জানেন না কতকালে কাদের যত্বে কোন্ উপায়ে আমাদের দেশাজুবৌধের 
উদ্মেষ হয়েছে এবং মে কমে কিঞিৎ অধিকার হাতে এসেছে। স্বঙ্গেশের 

ূর্্বকম্মীদের চেষ্টার এই ইতিহাস না দ্গানলে শিক্ষণ 'মন্পর্ণ থাকে : 
আলোচা পুন্থকটি বিগত শতান্দের প্রথম পেকে কংগ্রেদের প্রতিষ্ভাকাল 

পধান্ত বাংলাদেশের পা ভারতবর্ষের রাজনীতিক ঘন্দের ইতিহীস। 
এই পুস্তকের বর্ণনীযর় বিষয়-ব্রিটিশ শালিক ও বণিক মপ্প্রদায় এবং 
ভারতীয় প্রজার স্বার্থের সংঘাত । দুই জাতির এই বিরোধকে বহিসেচন্ত 
“তিবৈর' বলেছেন, হদখুসারে লেখক তার প্রপ্থের নাম দিয়েছেন । 

গেখক »5 পরিশ্রমে বিবিধ তপা সংগ্র্ক করেছেন £নং যখ!রুমে বিশ্যন্ত 

করে মনোজ ভাবায় এই ইতিহান লিখেছেন | 'জতিতবর জপপাঠ ও 
অবঙ্ধপাঠা প্র, এর বহ প্রচার কামপা +গি । 

রাঞজশখর বনু 

গুড মার্থ-_-পাল' ধব। আনুনত ২ শ্রপদ্পমত। 22। 

বেডিক্াাল বুক ব্রার | বহিম চাট গিট, কলি ঙগাতা | দাম পাচ টকা । 

কপমেই বলা উচিত খে, বিনি অনুবাদ করিয়াছেন কাহার শক্তি গুড 

সার্থে; যত পৃন্তক অনুবাদ করিবকি পক্ষেও জনুবূল এবং পরাগ! গু9 
গার্থের পঞচয় চুধী পাঠক -সমক়ে জনাবহাক । তশ্থখ।নি নুগ্ানএকারী। 
জহর ভাষ!, ভব. জখ্যানভাগ ও প্রকীশ্ঙ্ঞগী এমন বিশ্বজনীন অথচ 

ঘরোয়া! যে তাহার ছল বজায় রাখিয়া! তাছ।কে অন্য একটি ভিন্ন গোত্রের 
ভাবায় রূপান্তরিত করিয়! তাহার দ্বকীয় আবহটি রক্ষা কর! অল্প 

সাহিতিাক প্রতিভার কর্ম নছে। লেখিকার জনুযাদে সেই প্রতিভার 
আভাস পাইয়া আশামিত হইয়ান্ছি। লেখনী নবীন, কিন্তু সাহিত্োর 

|] 

পাকা পাতার অচিরেই ভাঙার নামজারী হইবে এ বিষয়ে সন্দেছ 
অন্সর নাই। প্রকাশকের একটি কর্তবা বিষয়োপযোগী লেখক নির্ববাচনন ; 

এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব অভিনন্বনযোগ্য। 
আশ্চধ্ের বিষয় এই যে, গ্রস্থধানিতে লেখিকার নিদের লিখিত 

কোনও বন্তবা প্রকাশ করার জাবঞ্চকত গ্রকাশকগণ বৌধ করেন নাই । 
অথচ পৈরাহ।ণটির অন্দরমহল জুড়িয়। গগদ ভঙ্গীতে উচচাঙ্গের “আযোল 
তাধোল"-এর উন্মত্ত কীন্তন। “মহাচীনের মহামৃত্তিকার মহীজাতি"; 
যেন, মহাকালের মহ।নাটা মহাত্রা্গণের হাতে পড়ি়াছে মহাসদগগতির 
জগ । “অনা বুষ্টিতে দগ্ধ বাংলার সে।নাফণা। মাটি”, “বাংলার চাষী ও বাংলার 
মেয়ে ওয়াং ও ওল|নের মধো গুঁকিয়ে আছে"--এই সব ভাবাকুলত। 
ব] বিপধায়ের পরিবন্রে নৃপেন্রক্ণ চট্টোপাধায় মহাশয় লিখিত ভূষিক! 
নাসী সন্দওটি সন্রিবিষ্ট হইলেই শোন হইচ। 

ভোখক নিবণাচন ছাড়া, প্রকীশক অল্গান্ত কত্তব। সম্পর্কে বিশেষ দারিত্ব- 
জাংনর পরিচয় দেন নাই । শ্রামাতা। গাদেশিকত এবং বানান ও ভাষা” 

ঘটি ত্রমপ্রমাদে গ্রন্থধানি কষ্টকিত ; সা 2 -১নং বে ও ড় বিভ্রাট) উপুর 
নয় উপুড়, ভেঙগেচুড়ে নয় ভেজেচুরে 5 জুতা পড়। নয় পরা-সেইরূপ গরেছে 
হাষাগুরি, হোমর। চোষড়া, ছেড়াখেরা ইত্যাদি অনেক আছে। ২ নং 

(বানান নিট) করে পরে- আকড়ে গড়ে , এক পানী গাদা; ঘেসে 
"ঘেষে, সুর ভীজেভ ছে কড়েনকুড়ে, সেইরপ কাথা, হকেণ 

তঙগদেহের পেলব কোমলতা! ও লাবণামপ্রিত সৌন্দধ্য 
সুষম! প্রকৃতির দুর্সভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কামা- : 
বস্ব রূপের এই শব । প্রাকবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ দুল'ভ ছিল বটে, 'কিন্ধু একালে “ক্যাল- 
কেমিকো'র সযত্বে প্রস্বত প্রসাধনী দেহের সৌন্নধ্াকে : 
প্রত্যেক রমণীর ভাতের কাছে এনে দিয়েছে । ৃ 

ধু. শি ৮ কউ ৃ 
ধু প্রতি ১০ ৪৮৮ গাডিগারা |: 
মা ৫79টি লো কক্স: 



২১৮ 

গায়ে ফোটে; ট্যাক, ভ্যাড়া, আতুড়ে ইত্যাদি। নং (ভাব! 
বিজাট ) ঠোঁটকাটা! মানে বাহার :কিছু বলিতে বাধে না, স্পষ্ট বন্ত1। 
হইবে গলাকাটা! । পরন্ধ রোদ হইবে পড়ন্ত:রোদ ; দীর্ঘায়িত চল হইবে 
দীর্ঘার়ত। দৃষ্টি ঘোরাতে হইবে চোখ ঘোরাতে ; বেজন্নত্বের হইবে 
নিরক্তভার ; ছানা কথা! হইবে ছেদো কথা; ফাইফরমাস করবে 
হইবে খাবে ₹ এ সবে নীলমনি তুই হইবে সবে ধন নীলমণি তুই, 
ইতাদি। ৪ নং (বানান বিজ্রাট ) চোক্ষু; বীনার: প্রেম-দিশিক্ত 

. আনবরতঃ ; শিখীল। কাঠিণা; স্তপ; শৃশি। ভশাড়াছ। বিদ্রুপ. বেষ্টনী; 
অতীষ্ঠ ইত্যাদি। «৫ নং ভাবাবিভ্রাট_-আজ্র কি গেল ও স্বির সঞ্চরণে 
চলেছে ত্বক কুঁচকে, প্রচুর দেহ, বুকখান। পড়ে নিল: ধুইয়ের কপণ 
কোনে! বিশেষ ভাবে নি। ইত্যাদি বিস্তার । 

যাহা হোক, গ্রস্থখানির কাগজ বাধাই ও ভাপা বেশ ভাল এবং দামও 
সে জগুপাহে অতিরিক্ত নয়। বাঙালী পাঠকের নিক্ট গ্রস্থখানি 
সমাদুত হইবে , 

জবীজী'বনময় বায় 
কংগ্রেসের পথ-_ প্রীঅরুণচন্র ওক ' সরশ্বতী লাইব্রেরী, সি. 

১৮-১৯, কলেজ স্্রীট মার্কেট. কলিকাতা ! পৃষ্ঠা »৪, মূলা দেড় টাক। 
“ আজ দেশের প্রতোক'বাক্তিব পক্ষেই ভারতের হাগা কোন্ দিকে 
চলিয়াছে তা1 ভাববার ও খুঝিবার সমধ.আসিযাছে | সমন্ত্র জগৎ.যখল 
ঘিলীয় মন্তাযুদ্ধে ধবংস্যজ্পে ঝাপুত ছিল তপনও ভারতীর ব-খ্বেস অহিংসার 
আদশ পরিহ্যাগ করে নাই। শত নিধাতনেও কাগ্রেস: গ্াস্বীজীর 
নির্চেশিত পথই বাছিয়! লঃয়াছিল। আম জমির জীবনে চরম পরীক্ষীর 
দিন সমৃপস্থিত | বিদেশী দাআকাবাদী ও তাহার সহ্থায়ক মুনলীম লীগ 
উভয়েই 'হি'সার বিশ্বাসী এবং এই জঙ্চ আজ কংগ্রেসকে চুড়ান্ত সংগ্রামের 
মধো অহিংসার আদশের পত।ক। উড্ডীন াখিয়। অগ্রসর হইতে হুইবে। 

বর্তমান পুস্তকে গোখক পাঁচটি প্ররষ্ষের মধ্য দিয়া কংগ্েগের আমশ. 
কশ্মপদ্ধতি, বেপ্রবিক রূপ, াভিংসার,শকি ও সাথকতা। একং হ্বাধীনতা 
অও্জনের,পণে ভারতীয় কমু নিষ্টগণ বিজ হি করিয়া সংসাজাবাদের যে 
লঙ্ঞ।কর,সহামত1:কধিয়াছে তাক অতি হন্দর ভাবে আলোচনা করিয়া- 
ছেন। হিংস ও অহিংস বিশ্বের মধো পাখক! এই যে, প্রথমোক্তটি দ্বার! 
স্বাধীনতাংলাভ: হইলে রায় ক্ষমতা কোন দল বা! শ্রেণীবিশেষের হাতে 
পড়েএজক প্রকৃত “গণকম্থ" প্রতিটিত হয় লাং। পৃথিবীর সকল বিপ্লবের 
ইতিহানই এই :শিক্ষা/দেয়। * ভাই,নহাক্সাজীর নেতৃত্বে'কংগ্রেস অহিংসার 
পথে, বিপ্লব ঘটাইয়। প্রকৃতই মজুর-কৃবকের স্বরাজ :প্রাতিনিত করিতে 
চায়। 

লেখক,.অতি'দরলভাবে কংগ্রেসের মত ও পথের ব্যাখা ও ধর্ণন। 
করিয়াছেন ।” ইহা! পাঠ করিলে_ কংগ্রেস সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার 

৭ দশ ও শত উজ শপ পপ এ শু এ সাজ উ আত উর রজত পাত সর প্র অনল লও সালা শারা্পা 
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নিরসন হইবে। বাংল! কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্রমোহন ঘোষ 
একটি নুঙায় 'পরিচয়? লিখিয়া এই পুস্তকের মর্যাদা! বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

শ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত 
ভক্তের ভগবান --প্চতীর্ঘ শীহ্বরেজ্মমোহন ভট্টাচার্য বেদাত্- 

শাস্বী। স্কুল সাপ্লাই কোং, সদরঘাট, ঢাক1। যুলা এক টাকা। 
স্্রীভূমিক বর্জিত ছেজেদের নাটক। চন্্হ।স নামক হরিতক্ত 

রাজপুত্র কাহিণা অবলম্বনে রচিত। কতকট। 'যাত্রার ধরণে রচিত 
ভাব উন্নত এবং স্নীতিসঙ্গত। 

মণিমাল1-- এজিতেঞ্খনাথ বন্দ্যোপধযায়, এম এ। প্রেসিডেন্সী 

লাইব্রেরী, ঢাকা! মুলা ছুই টাক।। 
কবিহার বউ | জ্যাব ও ভাষা মন্দ নহে। 

শ্বীধারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

প্রত্যেক হোমিওপাঁথি ছাত্র ও চিকিৎসকের 

শপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই 
লম্বা চিক সাভিজ্ঞ উদ্তএবদেণ 2 প্রুসিদ্। চিকিহদ্ব 

জযুত সারদ্দ(কাভ্ত রায়, এল, এম্, এস মহাশখের 

॥ছোমিঃগ্যাথি চা ২ 
( বাডল। ভাষায় নির্ভরযোগা অগানন, ভোনি ও তাং 

দর্শন « ক্রান্ক ডিছিল্জ ) 

ধা হোষিগ্যাথি 8 
( গৃহ চিকিৎ্লাপ ক্বগ্তা সর্দদা হাতের কাছে ঠ 

মতন বই । সবলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
চিক্রসহ বুঝান হইয়াছে ) 

প্রাপ্তিস্থান :_ হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং 
১৬৫নং বহুবাজ্জার স্্বীট, কলিকাতা ও 

গ্রস্থকারের নিকট, দিনাজপুর । 

কাকড়া বিছের রস 
রসকার- শিল্পী €দবীপ্রসাদ রায়চচীথুরণি 

শার্দিলের ঘরোয়া কথা, দ্েবীপ্রসাদ্দ তুলি ও কলমের খোচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেম। আতে ঘা না লাগিলে 

বক্তব্য ও ব্রষ্টব্য বিষয় আপনাকে ছুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে । অন্যথায় শৃল বেদনার সম্ভাবনা আছে। 
ধাহাবা! রস গ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজীর্ণ রোগে ভূগিতেছেন তাহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বাস্ছনীয়। 

কাকড়া বিচ্ছের রঙ? শঙ্রই আত্মপ্রকাশ করিবে। 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন । 



অগ্রহায়ণ 

মায়াজাল-_-ছ্রামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক-জীরমেশ 
ঘোষাল, ৩৫, বাছুড়বাগীন রো, কলিকাতা । মূলা চার টাকা। 

বর্তমান বাংলার নাগরিক জীবন নান! কৃরিষভায় পরিপূর্ণ । আধুনিক 

বাংল সাহিতোও এই কুর্িষতীর ছাপ পড়িরাছে। সাম্প্রতিক বাং 

উপন্।সাদিতে যে-সমস্ত পাত্রপাত্রীর চিত্র সঞ্চিত হয় উল্সধ্যে সবগুলিকে 

সঙ্াচিআর বলিয়। মানিস! লইতে মন হ্বিধাগ্রন্ত হয়। কিন্তু রামপদবাবুর 

কণা-সাহিত্য ঠিক দে জ্ঞাতীর নহে : ধার কর? জিনিস লইয়া তিনি কার- 

বার করেন না। শুপ্র পর্যাবেক্ষণশক্তি এবং হগতীর অন্ত্ৃষ্টির বলে 

বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং ম'নুষের প্রকৃত পরিচগ্ তিনি লাভ করিয়াছেন। 

সেইজন্ তীহার রচিত কপাস।ছিত্যে আমর বাংল।দেশের হাংস্পন্দন 

শুনিতে পাই। 

'স্বায়াজালে' বাংলার গার্স্থা জীবনের যে ছবি অঞ্ষিত হইয়াছে তাহ! 

সাহিতো স্থায়ী আসন লাভ করিবার দীবি রাখে । গৃঙকে কেন্দ্র করিয়াই 

বাংলার নারীর 'দীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়। 2৯, পরিণতি লাভ 

করে। বাংলার যে গুলক্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্রনাথ বলিয়াছেন, “হে 

কল্যাণী, নিত্য রত আছ গৃহকাজেশ, যোগমানস। সেই কলাণী বধু-মুষঠির 

প্রতীক । বাংলার বধূ বেদিন শ্বামীর সংসারে আলিয়া প্রবেশ করে 

সেইদিন হইতেই নুর হয় গুহকপোৌতীর মহ সাহাব নীড় রচনার পালা। 

কমে গৃহ আর গুভিনী পরিণত হুয় এক অভিন্ন সতায়। স্বামীর তিটার 

সঙ্গে বাঁলাব নারীর এই একায্মবোৌধ যে কিরাপ সুলিঝিড় তাহাই 

সুপরিক্ষুট হইয়। উঠিয়াছে 'মায়াজালের যোগমারার আচরণে আর 

উত্তিতে ; সাই 'বাড়ীরহমর্ষ)াদাকে নিজের সরা হইডে পৃথক করিয়া 

ভাঁবিবার অবসর যোগমায়া কোনোদিন পান না নিজের জী ঠনের 

নানা খা5গ্রতিবাত, মৃত্যাশে!ক উ৬:1দি বিবিধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া 

এঠ শিক্ষা চিনি লাভ কখিলেন যে, স্বামীর ভিটাই তর সর্কধশ্রে্ঠ 
তী্থন্ে, ডাহার জীবনের চিরভুন প্রতিঠাকৃমি । সংসাগের হই বন্ধন 
হইতে, এই 'ারাজালে হইত হার নিঘুতি নাই । 

নিভৃ বঙ্গ-পরীর এরন্ছায়াস্িগ শান্তিপূর্ণ পঈহুমিকার অসাধারণ 

নৈপুণোর সঙ্গে লেখক নারীতে মতিম।কে ফুটাওয়। তুলিয়াছেশ। কোথাও 

ভীহীকে কষ্টকঞ্জনার আশ্রয় লইতে হয় নাই । পুস্তকটিতে নারাচরিত্র- 
গুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে এবং দেগুলি বে চরিতথষ্টি জিসাবে 
সার্থক ও জীবন্ত হইয়াছে ত'ছার তল্যাঠূম গাধান কর্ণ গ্ডায়ল' পেশার 
লেখকের অসাধারণ দক্ষত।|। বাংলার মেয়েদের পরার] এবং খা 

কথাবার্তীর বিশিঃগঙ্জাটুক্ কেমন করিয়া ভিনি অংয়ন্ত কহিলেন তাহ! 

ভাবিলে বিশ্সিত হইতে হর। 

ৰ শ্ত্রীনলিনীকুমার ভন্ 
. পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রবতী সঙ্কলিত এবং 
ভক্তিতীর্থ ড্রাউমেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 

(সচিত্র ও ল্)ওী শ্রীচণ্ডা ০ 
অর্গলা, কীলক, কবচ, সৃলচণ্ভী, ুক্কাদি এবং রহম্তত্য়ের সরল বঙ্গানুবাদ 

ও ব্যাথা, পৃজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে পচন” বিষয়ক বুল 

জাতবা বিষয়াদিতে ও বর্ণানুক্রমিক ফ্লোকনুচীতে সম্পূর্ণ । 

রীঞ্ীলক্ষ্ষপুজা ও কথা ১০ ভ্রিসঙ্ধ্যা ।* 
' প্রীপ্তিত্বীন- সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশর - ১২০২ জাপার 

সারকুলার রোড, কলিকাত।। 

পুপ্তক-পরিচয় 
" শস্ আল জজ শক সর শী উপসি্র পর ও ক জজ জজ 

২১৯ 
সি ও অপ ও তক ও পচ নও ৩ ০৪ উপ থপ পপ 

২75 * পুশ হজ ০৫/%/85/2/ 

_ *শ্বৃটিশ শাননের ফলে আজ ভারতীয় সমাঞ্জ কিভাবে ভেতর থেকে 

ভেঙ্গে পড়ছে, ন্মার সেই ভাঙ্গ। সমাজের বুকের ওপর বসে যুরোগীয 
সমাজ, এাংলে! ইত্ডিয়ান সমাজ, দেলী বিদেশী অফিসর-সমাজ এবং 
শাসক-সম্প্রদার কি ভাবে তার অস্তিম সংকারের আয়োজনে বাস, 

এবং সেই ঘাত-প্রতিঘাতে অন্পহথীন, বন্তহীন কোটি কোটি মানুষ কি ভাবে 
কলের পুতুলের মত এই দদৃষ্ত ভাগাবিধাতাদের পরিকল্পনা-কৌশলে 
নিজেদের চিতা নিজেরাই সাছিয়ে তুলেছে, তারি ভয়াবহ চিত্র এক 
কিশোরের দুষ্টিভঙ্গীর মধা দিয়ে মুল্কু রাজ আনন্দ. ফুটিয়ে তুলেছেন 
এই উপস্ঠাসে-** 

দাম চার টাক আট আনা 

এ পপ আপ ক তল তর ৪ জি উল | আল জর সাপ 

প্রক।শিত হলো 

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 

9£01% 
অনুবাদ ক'রেছেন পুগ্পময়া বন 

*্ ১৯৩৮-এ বওমুল্া শো বেল প্রাইজ পাল” বাক এই উপন্তাস 

লেখার জঙ্ক পেয়েছেন। 

* ১৯৩৬-এ 'গুড আর্থ সবাক চিত্রে রুপান্তরিত হয়। 

+ বিশ্ববিপাত পুজিটজার প্রাইজ এবং হাওযেল-স্র্ণ পদক 
উপস্থার দিয়ে পাল” বাককে লম্পানিত] কর! হয়। 

+ পৃথিবীর একুশটি' শ্রেষ্ড ভাষায্ম এই টপন্যান প্রকাশিত হয়েছে। 
* আমেরিকার বই বিক্রীর রাঙ্ছো “গুড আর্থ' রেকর্ড স্থাপন করে। 

অনিল্মা অনুবাগ-_-অপূর্ব গঠনসজ্জা--উৎকৃষ্ট এযা্টিক ডিমাই কাগজে 
ছাপা. এই সুবুহত উপক্কাসের নূল্য : পাঁচ টাক। 

র্যাতিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার £ কলিকাতা 



কিশোরীমোহন চৌধুরী 
রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উককীল ও রাজনীতিক নেত! কিশোরী- 

মোহন চৌধুরী ৯০ বংসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন 
করিয়াছেন । দেশী আন্দোলনের সময় তিনি দেশের ও দশের 

সেবায় আন্মনিয়োগ করিয্লাছিলেন। তিনি ছুই বার বঙ্গীয় 

বাবস্থাপক সভার সদন্ত নির্বাচিত হুন। উক্ত শহরের 

উকীল সভার সভাপতিরূপে যাবতীয় জনহিতকর আন্দোলনের 

সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ৷ দরিন্র ছাত্রদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা কাকে তিনি তাহাশ্ন জীবনের অন্ভতম প্রধান ব্রত 

বলিয্বা মনে করিতেন । এক সময়ে প্রায় ৮০ জন ছাত্র তাহার 
পরিবারে থাকিয়া বিস্ঞাভ্যাসপ করিত । 

মালতী শাম 
শিলচরের উকীল শ্রীযুক্ত নগেত্্র৮% শ্ঞামের পরী 

'মালতী ক্ডাম বিগত ১৩ই কার্তিক পরলোকপমন করিয়া- 
'ছেন। ১৯৩২ সাল হঙ্ছতে তিনে অনফিতকর কাধ 

মালতী শ্যাম 

আত্মনিয়োগ করেন । শিলচরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, বিশেষতঃ 

ামকৃক মিশনের সংম্পর্ণে আসিয়া নারীপমাজকে সঙ্ঘবন্ধ 
করিয়া! সভাসমিতির অনুষ্ঠানে রত হন। ১৯৩৮ সালে 

তিনি “শিলচর নারী-কল্যাণ সধিতি” স্থাপন কয়েন। ১৯৪০ 

পালে এই সমিতি নিখিল-ভাযত মহিলা সম্মেলনের অন্ততুক্তি 
হয় । 

ঘি ত্রধরের মহিলাগণের হিতলাবনকলে, ভিনি নি 

পাড়ায় পাড়ায় ভ্রঘণ করিয়া তথ্যাদি অংগ্রহু কগ্সিতেন এবং 

তাহাদেন সাহায্যের ব্যবসা করিতেন । তাছ্ণর একান্তিক কপ 

শক্তি ঘাক্স। শিলচরের নারীসমণজে নবজাগরণের শ্চন। হয় । 

পুর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় 
পূ্চচহ্ বন্দ্যোপাধ্যায় বীকুড়া জেলায় ক্মামরাল গ্রামে এক 

পরিগ্র ব্রা্ষণ-পর্িবারে ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন । কঠোর 

দ্ারিদ্রোর্র সহিত সংগ্রাম করিয়। কেবলমাঞ্ শ্রীয় অধ্যবসায় 
বলে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হুন। নানা 

প্রতিবন্ধকতা সত্বেও ৩১ বৎসর বয়সে তিনি বি-এল পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন এবং বাকুড়! জেলা! আদালতে ওকালতি আরম্ত 
করেন । তিনি খাঝুড়া দেওয়ানী আদালতে দীর্ঘকাল 4তিছের 
সহিত আইন-ব্যবসায়ে রত ছিলেন । তাহার নার শ্বাীন- 
চেতা, সত্যনিষ্ঠ ও অধাখসায়ী ব্যক্তি বিরণ । গত ৭ই ভা 
৭৮ ধৎসর বয়সে বীকুড়া শহরে শি পরতণোকগযন 

করিয়াছেন । 

ভ্রীমতী লীল। রাষ 
পুর্বেবে উইমেন্স কলেজ কলিকাত1 এবং অধুনা ক্ষটিশ। চাচ্চ 

কলেজের ছাত্রী বিভাগেপ ব্ণীয়াম পর্িচানিকা গ্রুমতী লীলা 
পায় বি-এ১ বি-টি বাংল] গবণমেন্টের বৈদেশিক বৃতি পাইয়' 

মেয়েদের ব্যায়াম ও শ্বাঙাযচচ্চ| সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষাপাভার্ঁ ছুই 

গ্রলীল রান 

বধংসরের জন্য কানাডায় যাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি উইষেনস্ 

ইপ্টার-কলেজিয়েট এখলেটিক ক্লাবের লাখাস্বণ - সম্পািকা 
নির্বাচিত হইয়াছেন । জিষতী লীলা নাটাকা যুক্ত মন্বথ 
রায়ের কনিষ্ঠ ভন্্রী। রি 

বাকর ও প্রকাশক £ হমিবারণচজ ধান, এরধাশী প্রেস, স্পা জল 



নবছূর্গ1 পুজা সমাপনান্তে প্রথম প্রিয়া-সম্ভাবপ 

প্রেস, কলিকাতা! 
( প্রাচীন ফাংড়া চিত্ত ) 





নায়বাস্! বলহীমেন লভ্যঃ” 

লাস | ০পীম্ম০ ১০৫ [| এ সহ্য 

বিবিধ প্রসঙ্গ এ 
বাংলার ভবিষ্যৎ স্থলে। আজ এই সফল প্রতিনিধি নিয়োগের ফলে বাংলার 

বাঙার্লার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত, স্থান কোথায় নামিয়াছে তাহা ভাঁবিতেও লক্জা! কনে।: ল্ে- 

সন্দেহের অবকাশ নাই। দিলীপ পিন ৯ 

দূর পৌঁছিয়াছি এবং কির্প ভ্রুত বেগে সে পথেই চলিয়াছি পা রাজ ৬ ঘুছিয়া না 

তাছার বিচার-ক্ষমতাও আমাদের লোপ পাইতেছে । জাতির ০ রে বলিতে হইবে বাংলাদেশের ছূ্গতি 

প্রগতির পথমির্দেশ করেন তা্ান্র নেত| বা নেতৃবর্গ রগ সীছিয়াছে - 

দেশের ও দশের অবস্থা ও ব্যবস্থার ৮৬ বাঙালীর পরাণ তবেই সম্ভব যদি সে সেই বিখ্যাক়্ জাল. 

সদন্তবন্দের সহিত ঘিলিত হুইয় যথাযথভাবে পরামর্শ করিনা । রা ৮০০ 

এই নেতৃবর্গ ও তাহাদের পরামর্শদাতাদিগের' যোগ্যতার বিচার লীর | কতাঁভজা, ভাবোচ্ছবাসপ্রবণ, পরী 

করে জাতির জনমত এবং এই শেষ বিচারের কষ্টিপাথর হইল কিতা অস্ভিমের ডাক আসিয়াছে, তাহার উচ্ছে বা 

হেশের পরিস্থিতি । ইহাই আগতে শির এমং যেখানেই এ মানব দ্বিবার্ণ। বাংলাদেশে ঘষি আগেকার মত খই 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে সের্খানেই জাতির হুদশার আরম্তও নিভাঁক, প্রগতিশীল ও স্বাধীনচেতা! বদসন্ভান নিজের পায়ে 

হুইয়াছে। বাংলার জাভীরতাবাদের ছূ্ঘপার অন্ত নাই এ ধীড়াইতে পারে তবেই এদেশ উদ্ধার পাইবে । দেশে পথম 

কথা কে অর্ীকার করিতে পারে ? অথচ আমাদের চলিয়াছে অরাক্কতা! এবং এ অবস্থার প্রতিকার আমানেরই করিতে হইবে, 

” সেই এক ঢোল এক কাপি, সেই পুরানো অযোগ্য অকর্মণ্য অথচ দেশে সঙ্ষিয় রহিয়াছে মাআ হইটি শক্তি যে ছইটিই 

নেতৃবর্গ এবং তাহাদের চালক সেই স্বার্থাঘ্বেধী চেলা-চানুগার জাতীয়তাবাদের পক্ষে বিষতুল্য। তাহার একটি রাজকীয় 

ল। ছুই যুগব্যাপী চক্রান্ত ও ঘলাদলির কলে এই মহাশয় যাহার ভাব লালা 8০8৭৭ 

ব্যক্তিগণ দেশকে কোথায় আনিয়াছেন এবং পথ দেখাইবার উচ্ছেদের ঃ ও নানান্বপ ছক্সবেশে 

| উট গণশকিয় অপপ্রয়োগে জাতীয়তাবাদের ধ্বংসেরই সহায়তা! 
ছলে কোথায় লহয়! চলিয়াছেন তাহাযস বিচার যাহাতে না 

হুয় তাহার জন্ভ নানা প্রকার ধুয়া মানা রকমের উচ্ছ্বাস ও করিয়! চলিতেছে । উদ্ধাম বিশৃঙ্খলার জয়-বয়কার চারি দিকেই 
আবেগময় কার্ধক্রম হহাক! নিত্যই চালাইতেছেন দেখা যায়, মিথ্যা আবয়ণে সেই মেকি চলিতেছে এখন 

ভিন 8 লত5 জাতীযতাবাধেন্র নামে । এই মিথ্যার প্লাবনে খাব দিবে কে ? 
নিদ্বের কলঙ্ক মিদ্বের অযোগ্যত! ঢাকিব্বার জভ অভেয় গুপনস . প্রাদেশিক সীম নির্ধারণ যা 

কর্ম নিক্ষেপ ও মিথ্যা দোষারোপ এবং নিষ্বের অযোগ্যভার [. গণ-পরিযদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বদিঘ নয় . 
জারণে দেশের ও জাতির অবনতির দায়িত্ব লম্পূর্ণাষে অভেয় বি্লীতে এক লন্মেলনে ভাব! ও সংস্কতির ভিন্রিতে প্রাছেশিদক 

ক্ষছধে ফেলিতে হঁহারা বিশেষ কুশলী। কিন্তু প্রশ্ন এই যে | সীষা নির্ধারণের বিষয় আলোচিত হয় । ভাঃ পইভী সীত্া-. 

তাহাতে এই অভাগা! দেশের ভবিস্ততেম্ম পথ কোন্ বুখে মাবিয়া এই স্মেলনে সভাপতিত্ব কম্েন। তিনি বঙগেন থে. 

চল্লিয়াছে ? জাতীরতাবার্দী বাংলার ভুবিস্যতের . এফ প্রধান ভাষায় ভিভিতে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকে পুমরগঠন কিবা 

“অংশ ভাহাদেরই হাতে, ধাহাদের এই ছুর্ভাগ! জাতি নিজে: সমস্যাই গণ-পরিষদের সর্বপ্রথম ও সর্ধপ্রধান কভথ্য হইবে |. 

দেবর প্রতিনদিবিন্নপে পাঠাইয়াছে রা পৃথ্িদে, ফেজীয়:ও প্রদেশের সীম! বখাযখ ভাবে নির্ধারিত ন. হইলে প্রাদেশিক 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ও গণ-পর্ধিযদে ৷ জাতীয়তাবাদী স্বায়ত্বশাসন নিন্বর্ধক হইয়া .পড্ডে-_ইহা লকলেই উপলগ্ষি 

বাংলার প্রতিনিধি নির্বাচন. হইয়াছে সম্পূর্ণরূপে নেতৃবর্গের কৃদ্িতে আহত করিয়াছেন ।... ভাষা ও. মাংৃতির ভিডিতে 

নির্দেশ অঙ্থসার়ে, হুতযাং নির্বাচনে দাসত্ব সম্পূর্ণ তাছাদের | এ ও স্পা 

বিশ খংসন্ব-পূর্বে স্বানীতির ক্ষেছে বাংলার আনন ছিল পর্ব গড়ি! উচিত পাছিযে। .. .: চি 
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ডাঃ লীতারামিয়। বলেন, যে সকল প্রদেশ সম্বন্ধে কোন 
মতবিন্নোধ নাই সেগুলির তালিক! সম্বলিত একটি প্রন্তাব 
ঈণ-পন্ধিষদের পূর্ণ অধিবেশনে উখ্বাপন করিতে হইবে এবং 
মাইমরিটি কমিট, দেলীয় রাজ্য কমিটি প্রভৃতির সহিত এক- 
যোগে যথাসম্ভব ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ভিড্িতে আর্থিক ও 
বৈষয়িক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অঙ্ছু রাখিয়। প্রদেশগুলির সীম] নূতন 

করিয়া নিধণারণ করিবার, জন একটি কমিটি গঠন করিতে 

হইযে। ভাঃ সীতারামিয়! প্রন্তাব করেন যে এই সফল 
কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে হুইবে। 
সীম! নির্ধারণ সম্পর্কে গণ-পরিষদ যে সকল নীতি নির্ধারণ 
করিয়া দিবে অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে সেইগুলি বাস্তবে 
পরিণত করিতে হুইবে। 

সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীশক্কররাও দেও বলেন যে ভারতেন্র 
জন্ত যখন একটি নূতন রাষ্রব্যবস্থা প্রীতি হইতেছে সেই সময়ে 
লোকে মুক্তিসম্মত কোন ভিভিতে প্রাধেশিক সীম! নির্ধারণের 
বিষয় চিন্তা করিবে ই! শ্বাভাখিক । এ যাবৎ ভারতবর্ধের 
প্রদেশগুলির সীম! এক্সপ কোন ভিত্তিতে নিধারিত হয় নাই। 
বহু পূর্বে, ১৯২০ সালে, কংগ্রেস ভাষা! ও সংস্কতির ভিত্তিতে 
প্রদ্েশগুলির় সীম! পুননির্ধারণের নীতি শ্বীকার করিয়া 
লইয়াছে। কংগ্রেস নিজ্ষের গঠনবিধিতে এই সীমা মানিয়! 
লইয়াছে। ১৯৪৫ সালের নিবণাচনী ইস্তাহারেও কংগ্রেস 
ঘোষণ! করিয়াছে যে জাতির অন্ততু্ত প্রত্যেক অঞ্চল বৃহ্তর 

বায় কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া! নিজেদের বিশিঞ্$ জীবন ও 
লংস্কতির অনুসরণ করিয়া! চলিতে পারিবে । এই স্বাধীনতা 
কংখ্রেস বরাবরই শ্বীকার করিয়! আসিয়াছে। 

সম্মেলনে নিয্মলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় £ 
“যেহেতু ভারতের পুবতন শাসকদের অপসারণ ও তাছা- 

দের শাসিত রাজ্য খণ্ডিত করিয়া ভারতবর্ধকে ইতস্তত ভাবে 
কয়েকটি এলাকায় ভাগ কর! হইয়াছে ) যেহেতু শ্বাতন্তর্য-বিশিষ্ঠ 
ও সচেতন ছুনির্দি& কয়েকটি রা লইয়া! বুক্তরা&্ গঠিত হয় । 
যেহেতু মুক্তরাগ্রের ভিভি প্রাদেশিক স্বায়ভ্তশাসন ও ্বায়ত- 
শানিত প্রদেশগুলিকে উহার শিক্ষা, আইন, শাসন ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক কত'ব্য যখোচিত ভাবে পালন “করিতে হইলে এক 
ভাষাভাষী ও এক সংস্কতিবিশিঞ্ অধিবাসীদিগকে লইয়! 

' গ্রদেশগুলি গঠিত হওয়া] প্রয়োজন, সেইজভ গণ-পরিষদ ও 
কেশ্্রীয় পরিষদের প্রতিনিবি স্থানীয় সদন্তগণ এবং ভাষাগত ও 
সাংস্কৃতিক ভিডিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন প্রস্তাব সমর্থনকাক্মী 
সংস্থাসমূছের প্রতিমিধিদিগের এই সম্মেলন গণ-প্িষদের নিকট 
প্রস্তাব করিতেছে, উহার বতর্মান পূর্ণ অধিবেশনে উপরোক্ত 
নীতি স্বীকার করিয়া লইন্বা নুতন শাসনতন্ত্র প্রীত হওয়ার ও 
ভায়ত-ত্রিটশ চুক্তি স্বাক্ষপ্সিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ভাষাগত, 
লাংস্কতিক ও ভৌগোলিক ভিভিতে প্রদেশ গুলি পুনর্গঠনের জ্ 
প্রশ্নোজনীর ব্যবস্থা! অবলম্বন কর! হউক ।” 

লপ্মেলনে ভাঃ য়া, স্ব সর্বপ্গী রাধাককণ, জশষয়য়াও 

দে, ভাঃ ভামাপ্রসাহ রুখোপাব্যায, প্রযুক্ত কে এম্ রুগী, 
কে শান্নদ, লাল! দেশবন্ধু গুপ্ত, কে মাধব যেনন), গোপীনাথ 

গ্রবাপী ১৩৫৩ 

বরদলই, শেঠ গোবিদ্দদাল, আর আর দিবাকর, টপ 

নিজলিঙগাপ্লা, চৌধুন্্রী চরণ সিং, যুকুটবিহারী লাল, রায় বাহার 
সুরত, ভাঃ প্রফুপ্পচজ ঘোষ, ডাঃ পি বি দেশমুখ এবং 

কে নেট রাওকে (আহ্বায়ক ) লইয়া একটি কার্ধকন্ী 
গঠিত হয় । 

বাংলার সমস্ত! আলাদা । ভাষা ও সংস্কৃতির ভিভিতে 
প্রাদেশিক সীম! নির্ধারিত হইলেও বাংলার সীম! পুন- 
নিধ্ণরণে বাধা পড়ে না।" বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষ! 
ও সংস্কতি মূলতঃ এক হইলেও সান্প্রধারিক বিষের কলে মনো- 
বৃঙিতে যে ধিষষ পার্থক্য আসিয়াছে--এই অপ্রিয় সত্য 
অন্বীকার করিয়া লাভ নাই। নিষ্নশ্রেণীর ছিন্ু-মুসলমানের 
আর্থিক সমন! এক, জীবনযাত্রার বরণেও কতকট। মিল তাছা- 
দের মধ্যে আছে, কতক শ্রেষীর মুসলমান এখনও কিছু কিছু 
হিন্দু আচার পালন করে সবই সত্য, কিন্ধ তথাপি দেখা 
গিয়াছে লীগপদ্থীদের মনের কোণে ভিন্ন ধর্মীর প্রতি ঘে বিদ্বেষ 
সঙ্গোপনে রহিয়াছে সুষঘোগ পাইলেই তাছ] উঠ্র হইয়া উঠে। 
পরধর্মীর প্রতি হিম্দুর যে উদার সহনশীলতা আছে পৃথিবীর 
অপর কোন ধর্মের বেলাতেই তাহা! দেখা যায় না । হিন্দুসমাজে 
মধ্যযুগে যে ছৎমার্গ প্রবেশ করিয়াছিল তাহার বত'মান ছুর্দশার 
জন্ত উচ্বাই সর্বাপেক্ষ|! অধিক পরিমাণে দায়ী । মুসলমানের 
স্পর্শে ছিম্দুর জাত গিয়াছে, হি্ছুনারী অপঞ্ছতা হইলে সমাজে 
আর তাহার স্থান হয় নাই। এইছই পাপেহিশ্দুর সংখ্যা 
ক্রমাগত হাস পাইয়াছে। নোরাখালীর আঘাতের/পর হিন্দু 
সমাজ তাহার হাত-চৈতন্ত ফিরিয়া পাইয়াছে ৮ বআপথতা 
নারী সমাজে স্থান পাইয়াছে এবং ধর্াস্তরে প্রায়শ্চিভ বিধি 
মু সত্যই দিয়াছিলেন কি না পঙ্িতেরা তাহাও সন্দি্ধ 
চিভে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন । মনুর সময়ে প্রীষ্টবর্ষ ও 

ইসলামের জন্ম পর্যন্ত হয় নাই, উহারা ভারতবর্ধে আগেও 
নাই। ক্ুতরাং বর্াত্তরকরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না, তার 
আবার প্রায়শ্চিভ কিসের ? 

বাঙালী হিশ্ুর বর্জনলীলতা৷ বন্ধ কইয়াছে, এবার তাহাকে 
* নিজস্ব বাসতৃষিয কথা চিত্ত করিতে হুইবে। ভাষা ও 
সংস্কতির নামে বাংলা অখণ্ড রাখিলে অবস্থা কি দাড়াইবে 
তাহার কিছু পরিচয়, আমরা গত অংখ্যায় দিয়াছি। এই 
ভিদ্ধিতে বাংলার সহিত বিহার ও আসামের বাংলাভাষাভাষী 
অঞলগুলি সংযুক্ত করিলেও বাঙালী হিশ্মুর সংখ্যা বাড়ে না । 
মুসলমান সমান্ষে বাল্য বিবাহ, বছু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত থাকাতে জনসংখ্যান্বদ্ির প্রতিযোগিতার হিন্ছু তাহার 
সহিত জায়] উঠিতে পারিযে না, ১৯০১ সাল হইতে বাংলার 
সেন্সাস রিপোর্টগুলি ভাল করিয়া! দেখিলেই তাহা খুব! যাইবে । 
১৯৩১ ও ১৯১৪১-এর সেক্সাসে ভুল থাকিতে পারে কিন্ত 
১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১-এয় পেব্সাস মিথ্যা কথা বলিবে না। 

বাঙ্ডালী হিস্ছুকে তার প্রার্টীন বাসভৃষি হইতে উচ্ছেষের 
নোটশ মুসলিম লীগ দিয়া দিয়াছে, এই নোটিশ কার্ধে পন্জিণত 
করিবার বিবিমন্ভ জায়োজনও দুরু হইয়া গিয়াছে । গণথ- 
পথ্ধিষদ্দে এই দমন! উদযাপনের প্রাধালেও ঘি আমরা নীয়ব 



পোষ 
রর টি সটএরশরএলএটিডি 

বাচিবে না। 

গণ-পরিষদ্দে বিভিন্ন দলের সংখ্যান্থুপাত 
, মুল পরিষদে বিভিন্ন দলের সংখ্যান্পাত 

ফংখ্েস 

সাধারণ 
মুসলিম 

শিখ 
মুসলিম লীগ 
ইউনিয়ণিষ 

সাবারণ 

মুসলিম 
কম্যুনি্ 

সাবারণ 
তপন্নীলী ফেডারেশন 

সাধারণ 

জনুন্রত জাতি 

সাধারণ 
জমিদারগণ 

সাধারণ 

বাণিজ্য ও শিল্প 

(ম্বতগ্র ) 
সাধারণ 

শহীদ জীর্গা ( বেলুচিস্থান ) 
মুসলিম 

পু অকালী 
শিখ 

৯ 

১৫ 

দেশীয় রাজ্যসমূহ (সর্োচ্চ ) ৯৩ 

খবারিষদে বিশ্চি্ন দলের সংখ্যাক্পাত 

কংগ্রেস 

মাদ্রাজ ( সাধারণ ) 
বোম্বাই (সাধারণ ) 
বুক্তপ্রদেশ ( সাধারণ ) 

(রুসলিম ) 
বিহার (সাধারণ ) 
বধ্যপ্রদেশ ( সাধারণ ) 

উদ্ভিষ্যা (সাধারণ ) 

মোট আসন-_-১৯০ 

মোষ্ট-- 

সংখ্যা 

ই০৬ 

৭৪ 

১৯ 

৪৪ 

৮ 

১৬ 

বিবিধ প্রসঙ্গ _-গণ-পরিবদে বিভিন্ন দলের সংখ্যানুপাত ২২৩ 

থাকি তাহা হইলে বাঙালী হিন্দুর ধ্বংস অবশ্ভস্ভা্থী। বতমান 
বাস্তব ঝুগে ভাবপ্রবণতা পন্লিহা না করিলে বাঙ্ডালী 

কুর্গ ১ 
দিল্লী ১ 
আমমীঢ-মাযোয়াড ১ 

মুমলিম লীগ টি 
মাদ্রাজ 

মধ্যপ্রদেশ রণ 

বোম্বাই | ৮ 
মুক্তপ্রদেশ ৃ রি 
বিহার রর 

ঘো্ট-_ চুতু 
অন্ত শ্রেণী 

বিহার (সাধারণ ) ১ 
উড়্িষ্য! ( সাধারণ ) ১ 

জমিদারগণ নি রা 
মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ ) ১ 

বিছ্বায় (সাধারণ ) ২ 

শিল্প ও বাণিষ্য ( খতন্ত্র ) ০ - 

মধ্যপ্রদেশ (সাধারণ ) বং 

যোট_. হু. 

শ্রেণী বি 

মোট আলন---৩৬ 

কংখেস--পঞ্জাব (লাবারণ ) ঙ 
শিখ ঙ 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বুসলিম ) ২ 

সিদ্ধু (সাধারণ ) ১ 

মোর্ট- ১০ 

সুসলিম লীগ- পঞ্জাব র্ 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১ 

সিদ্ধু রর 

মোট-- ১৯ 

ইউনিয়নি্-_পঞ্জাব (লাধারণ ) 
বুসলিম 

মযোট-- ৩ 
সহী জীর্গ।-_ বেলুচিস্থান ( মুসলিম ) ৯. 

মোট- ১ 
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গছ অকালা--পঞ্জাব 

| যো্টট; ৩. 

' ল্বতদ্ব-_-৩৬. 
শ্রেদী--সি 

যো আসন- ৭০ 

ফংগ্রেস-_বাংলা ( সাধারণ ) 
আসাম (সাধারণ ) 

মো্ট-_ 
বুসলিম লীগ- বাংলা " 

আসাম 

করুযুনি&- বাংল! (সাধারণ ) 

মোট্ট--_ 

তপশীলী ফেভারেশন- বাংল! ( সাধারণ ) 

মোষ্ট-- 

অর্বতুদ্ধ-__-৭০ 

বিডির ছল ( সম্প্রদায় এবং স্বার্থহিসাবে ) 
হিশ্ু তপশিলী অন্প্রদায় বাদে 

কংখ্েস-_ ১৫৬ 

ইউনিয়নি ১ 

কম্যুনি& ১ 
জমিদার তত 

শিল্প ও বাণিজ্য 

যোট_ ১৬৩ 
ভপশীলী শ্রেদী- _কংখেস ২৯ 

তপশীলী শ্রেম ১ 

ইউনিয়নিষ্ ১ 

মোট, ৩১. 
মুসলমান 

মুসলিম লীগ ৭৪ 
কংখথেল ৪ 

ইউনিয়নিষ্উ ১ 
সহ্হীদ জীর্গ' ১ 

রা ৯৪: 
গ্যাংলো-ইঙ্য়ান- কংখ্রেস ৩ 

যো ৩ 
ভায়তীয় ধষ্ঠান---কংগ্রেস ৬ 

মোট ৬. 

পার্শা সন্্রদায়-_ 

কৎংখেস 

কংখ্েস 

শিখ- কংগ্রেস 
পন্থ অকালী 

অর্বশ্ুদ্ব__ ২৯৬ 

গণ-পরিষদ 
ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল এবং মুসলিম লীগের প্রবল আপতি 

উপেক্ষা! করিয়া পৃনির্দি্ ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণ-পরিষদের 
উদ্বোধন হইয়াছে । পার্লামেন্টে বিতর্কে রক্ষণশীল দলের 
নেতার! লীগ-নায়কদের পক্ষ সমর্থন করিয়া গণ-পরিষদকে 
একটা হিন্দু সম্মেলন বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার প্রাণপণ চেষ্টা 

ক্রিয়া! দাবি তুলিয়াছিলেন যে এই পরিষদ কর্তৃক রচিত 
রাষ্রবিথি প্রহছণযোগ্য নছে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হউক । 
মিঃ চার্চিল, লর্ড উইনটারটন, লর্ড সাইমন এবং লর্ড টেম্পল 
উভ (প্রার্তন সার সামুয়েল হোন) কমন্স এবং লর্ভস সভায় 
লীগের হৃইয়া! লড়িয়াছেন, কমন্স সভায় বিতর্কের সময় দর্শক- 
দের আসনে মিঃ জিন্রাও উপস্থিত ছিলেন । মিঃ আলেকজ্কাগার 

এবং লর্ড পেখিক লরেন্স উভয়েই, এই দাবির জবাব দিয়া 

বলিয়াছেন যে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব অন্থসারে গণ-পরিষদ 

কতৃক নূতন রা্রবিবি প্রীত হইলে তাহা বিধিবহ্ভূতি হইবে 
না, তবে মিঃ এটলীর ৬ই ডিসেখরের ঘোষণ! অহ্সারে 
 স্ুসলিম লীগ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অন্থপস্থিত থাকিলে 

ভারতবর্ষের যে-সব অংশে লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে উহা 
জোর করিয়া চাপাইয়! দেওয়া হইবে না। কমন সভায় 

বিতর্কের উদ্বোধনকালে সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্ডঠ্রও এই কথাই 
ঘলিয়াছেন । যিঃ আলেকজাগার বলেন যে সংখ্যালঘু অন্্র- 

মায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা যখাযখ ভাবে হইয়াছে ফিনা, 

মৃতন রাধ্রবিধি রচিত হইলেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। এ 
বিষয়ে সীমাহীন বিতর্ক চালাই! যাওয়া অপেক্ষা গণ-পরিষদ 
নবরচিত রা্্রবিধিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্ত কি 

বন্দোবস্ত করেন তাহা! দেখিবার জন্ত অপেক্ষা করাই তাহার 
বতে নুবিবেচনার কার্ধ হইবে । মিঃ আলেবজাগারের উদ্ধি 

 এইরপ 

মনত্রী-মিশনের পরিকজনায় বল! হইয়াছে যে, গণ- 
পরিষদে শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর তাহাকে কার্ধকরী 



পোষ 

করার জত ব্রিটিশ গবন্ছেন্ট পার্লামেন্টের নিক বিল 

্ছপারিশ করিবেন। তবে ইহার পূর্বে ছুইটি সর্ভ 
মানিতে হইবে । এ্রকটি হইল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
্বার্থরক্ষার জন শাসনতন্ত্র মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা! কর1__ 

মন্ত্রীমিশনের এই সত” ভারতের প্রধান রাজনৈতিক 
দ্লগুলি মানিতে সম্মত হইয়াছেন ৷ সেইভ গণ-পরিষদ্ে 

যে সংখ্যালনু সম্প্রদায়ের জঙ্ উপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে সে 
বিষয়ে আমাদের সঙ্গেছের কোন কারণ জেখি নাঁ।' 

এই সময় মিঃ বাটলার প্রশ্ন কয়েন যে, গণ-পিষদের 
ক্ষমতা কত দুর এবং তাহারা শাসনতন্ত্র পরিবততন করিতে 
পারেন কি না। 

মিঃ আলেককজ্কাগ্ডার বলেন, তামরা মোটামুটিভাবে 
কতকগুলি যে বুল দ্বিনিষের খসড়া করিয়া দিয়াছি, 
উপযুক্তভাবে নির্বাচিত গণ-পরিষদের সদন্তর] ঘ্দি সে-সব 
বিষয়ে একমত হৃন তবে একট! ভাল শাসনতন্ত্রই বলচিত 

হুইবে। তবে একথ! ঠিক যে, পার্লামেন্টকে সুপারিশ 
করার পূর্বে রচিত শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু অন্প্রদায় সম্বন্ধে 
'কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহ| লক্ষ্য কিয়া দেখিব। 
লর্ভস সভায় বিতর্কে লর্ড সাইমন নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন 

করেন £ | 
(১) ১৬ই মে মন্ত্রীমিশনের ঘে প্রস্তাব পার্লামেন্টে 

উত্থাপন করা হ্ইয়াছিল তাহাতে ফি এই কথা বলা হুয় নাই 

যে উভয় সম্প্রদায়কেই কয়েকা্ট বুল বিষয় মানিয়! লইতে 
হইবে ? 

(২) দিঙ্গীতে গণ-পরিধদের যে অধিবেশন চলিতেছে 

লীগ-সদন্তেকা| তাহাতে.যোগ দেন নাই, এই অবস্থায় উক্ত 
পরিষদকে মিশন-প্রত্ভাবে বণিত গশ-পরিষদ বলিয়! মানিয়া 
ওয়! চলে কি? মুসলমানেরা যদি শেষ পর্যন্ত উচ্ছাতে 
যোগদান না করে তাহা হইলে এ গণ-পরিষদ কতৃকি গৃহীত 

রা্রবিধিকে ব্রিটিশ গবর্মেটে কি ভারতীয়গণ কতৃর্কি সকল 

ভারতবাসীর জন প্রত রাগ্রবিবি বলির! স্বীকার কম্পিবেন ? 

(৩) মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অন্ছসারেই দিলীর বতর্নান 
গণ-পরিষদকে র্া্রবিধি বচন! করিতেই হইবে এমন কোন 
কখা আছে কি? মন্ত্রী-মিশন ভাবী রাক্রবিধির যে খলড়া তৈরি 
করিয়া দিয়াছেন তাহ! অগ্রাহথ করির! নৃতন ভাবে র্াগ্রবিধি 
প্রণয়নের অধিকার গণ-পরিষদের আছে কি? 

লর্ড পেখিক লরেন্স উত্তরে বলেন, “স্বাভাবিক অবস্থায় গণ- 

পরিষদের কাছ সন্বদ্ধে যে সব প্রশ্র উঠিয়াছে তার জবাব 
আমি দিব। মন্ত্রীমিশম ভাবী ক্বাধবিধির যে বূল খসড়া 
করিয়া দিয়াছেন তদছ্সারে নৃতন রা বিধি প্রণয়নের অধিকার 

দিল্লীর বতর্মান গণ-পরিষদের আছে কি না এই কথা দ্বিজঞাসা 
কর! হৃইয়াছে। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবে যে খসড়া দেওয়া 

হইয়াছে ভাহার বাহিয়ে কিছু করিতে হইলে উত্তর সম্প্রদায়ের 

বিবিধ প্রসঙগ--মিঃ এটলীয় ঘোবণা! ও গ্রুপিং ২২৫ 

অধিকাংশ প্রতিনিধির সম্মতি প্রয়োজন হইবে; তাহা না 

পাইলে মন্ত্রী-ষিশনের প্রস্তাবের বাছিরে যাওয়া চলিবে মা। 
প্রস্তাবের ১৫ ধারায় উ্জিখিত বিষষ্ষের ব্যতিক্রম করিতে হইলে 

উভয় সম্প্রদায়ের উপস্থিত প্রতিমিধিদের অধিকাংশের ভোট 
গ্রহণ আবঞ্তক হইবে ।” 

মুসলীম লীগ গণ-পরিষঘ নিবর্চনে যোগ দিয়াছিলেন, . 
কিন্তু লীগ-সদস্রা গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগদান বিরত 
রহ্য়াছেন, ইছাতে গণ-পরিঘঘকে সকল দল ও লম্প্রদায়ের 
প্রতিনিবি বলিক্ব! স্বীকার করা যায় না এই কথা মানিয়! 
লইয়াও লর্ড পেধিক লরেন্স জানাইয়! দিয়াছেন যে মন্ত্রী- 
মিশনের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্রনিধি প্রণয়নের অধিকার 
বর্তমান গণ-পরিষদের অব্যাহতই রহিয়াছে । পার্লামেন্টের 
বিতর্ক হইতে ইফাই পরিফষার হইয়া গেল যে, গণ-পরিষদের 
অধিবেশন স্থগিত থাকিবে না, লীগ উহাতে শেষ পর্যস্ত 
যোগদান না করিলেও যে রা্্রবিধি প্রদীত হইবে জাহান 
সংখ্যালদুদের জন্ত কি বাবস্থা! কর! হুইরাছে তাহাই বিবেচিত 
হুইবে এবং ব্রিটেনের সহিত ভারতের সন্ধি ও সংখ্যালঘুদের . 
জন্ত রাষ্ট্রবিধির মধ্যে সংযোজিত রক্ষাকবচ বৃটিশ গবন্থেষ্টের 
মনঃপুত হইলে নবরচিত রাষ্্রবিবি শিরোবার্ধ করিয়া লইতে 
আপভি হইবে না । তবে মিঃ এটলীর ঘোষণ! অঙ্গসারে এইটুকু 
কথা রহিল যে, এই রাধ্রবিধি প্রণয়নে লীগ যোগদান না! করিলে 
লীগ-অধিক্কত অঞ্চলে অর্থাৎ পঞ্ধারে, বাংলায় ও সিদ্কৃতে উহা 
প্রযোজ্য হইবে না। 

মিঃ এটলীর ঘোষণ। ও গ্রুপিং 
গণ-পরিষদ্ধের উদ্বোধনের প্রাকালে মিঃ এটলী বড়লাট 

এবং কংগ্রেস ও লীগের নেতাদের লগুনে আমন্ত্রণ করিয়া- 

ছিলেন। সেখানে কংখ্রেসের সফ্তি লীগের মিটমাটের একটা 
চেষ্টা হয় কিন্ত মিঃজিন্নার চিরাচরিত আঅসংবত জিদের জ্ 

কোন মীমাংসা সপ্তব হয় নাই। লগুন বৈঠকের প্রধান 

আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রপিং। শেষ পর্যন্ত মিঃ এটলী ৬ই 
ডিসেম্বর তারিখে এক ঘোষণায় বলেন যে, গ্র,পিং সম্বন্ধে 
ভাহার! ভ্রিটেনের সর্বোচ্চ আইনজ্ের পরামর্শ লইয়াছেন। 

তাহাদের মত এই যে, সেকশনের অধিবেশনে উপস্থিত লদন্তদে 
ভোটাধিক্যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, এ,পে প্রবেশ করা 
না কর! প্রদেশগুলির ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং এ্র,পে প্রবেশ 

করিলেও নুতন ব্রা্রবিধি অক্ছসানে প্রথম যে নির্ধাচন হইবে 
তস্থছসারে গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদ্ধ এপ পরিত্যাগের নোটিশ 
দিতে পারিবে । মন্ত্রী-মিশনের নুল প্রস্তাবাহ্ছসায়ে এই নোটিশ 

অবস্ত দশ বংসর পরে কার্ধকরী হুইবে। সেকসনে উপস্থিত 
সদন্তদের ভোটাবিক্যে গ্রপ গঠনের সিদ্ধান্ত হইলে বিও সি 
সেকসনের পক্ষে উহ] বাধ্যতামূলক হুইয়া দাড়ায় কারণ এই 
উতয়ইতেই লীগ সদগ্ঘের সংখ্যা অধিক। আলাম এবং 

সীমান্ত প্রদেশ এ,পে প্রবেশ সম্বন্ধে তীব্র আপডি জাপন 



৮৬৬ প্রবাজা ঠ১৫৩ 

করিয়াছে । মিঃ এরটলীর ঘোষণায় বল! হইয়াছিল যে ও সন্বন্ধে 
ভারতবাপীয়া ইচ্ছা করিলে ফেডারেল কোর্টের নিকট 
আগীল করিতে পারে । মিঃছিম্া ইহাতে আপতি করেন 

গাবং ভারত-সচিবও পরে লর্ডস সভায় বিতর্কের উত্তর দাম 

প্রসঙ্গে জানাইয়া দেন যে ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত তাহারাও 

 মানিতে প্রস্তত নহেন, ব্রিটিশ গবর্ষে্টের ব্যাখ্যাই তাহার! 
চূড়ান্ত বলিয়া মনে করেন | 
: মিঃ এটলীর লংক্ষিগ্ত ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদটি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । উহাতে বল! হইয়াছে যে, ভারতবাসীদের একটা 
বড় অংশে প্রতিনিধিগণ গণ-পরিষদে শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত 

থাকিলে যে রাষ্্রবিধি ব্লচিত হুইবে তাছা৷ দেশের অনিচ্ছুক 
জংশগুপির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। শাখের 

ফরাতের ভায় এই উক্তি ছু-দিকে কাটে । মুল গণ-পরিষদে 
যেষন লীগ অগ্থপন্থিত থাকিলে উহাতে গৃহীত রাষ্রবিধি 
ঘাংলা? পঞ্জাব ও সিদ্ধুর উপর কোর করিয়া চাপানো 
হুইত্রে না, তেমনি বি অথবা পি দেকশনে লীগ যোগদান 
করিয়! গণতন্ত্রবিরোধী রাগ্রবিবি প্রণয়নে উদ্যত হইলে উচ্া! 
হইতে হিন্টু ও শিখ প্রতিনিধিরা বাহির হইয়া! গেলে লীগ-কর্তৃক 

রচিত রাষ্্রবিবি হিন্দু ও শিখদের উপর প্রযোজ্য হইতে পারিবে 
না। জআপাতদৃটিতে মিঃ এটলীর ঘোষণা লীগের অন্থুকৃল বলিয়। 
মনে হইলেও বাস্তবিক উদ! তাহা! নহে-_-মিঃ দ্ধিন্ন! এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়্াই ইহার পরেও গণ-পর্িষদে যোগ- 
দানে সম্মত হৃন নাই। মিঃ এটলীর ঘোষণায় বণিত অনিচ্ছ ক 
অংশের জনিচ্ছা কি ভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা বলা ছুয় 
মাই, সেখানে ব্যাখ্যার অবকাশ রহিয়াছে । ফেকশনে নির্বা- 

চিত প্রতিনিধিদের ভোটে এই অনিচ্ছা নির্দি্ হইলে বাংলা, 
পঞ্জাব ও পিছু বাদ পড়িবে কিন্তু গণ-তোটে মত প্রকাশের 
ব্যবস্থ। হইলে পঞ্জাবে লীগের পরাজয় ঘটরার সগ্ডাবন। যথে&। 
কংগ্রেস, শিথ ও ইউনিয়নি& দলের মিলিত শক্তি এখনও 
সেখানে লীগের চেয়ে বেশী। 

এই প্রদেশগুলি আপাততঃ নুতন রা্রবিবির বাহিরে পদ্িয়! 
গেলেও পাকিস্থান হইবে না। মন্ত্রী-মিশনের ঘোষণার মূল 
কথ ছুইটি__-( ১) ভারতবর্ষ খণ্ডিত হুইতে পারিবে ন! এবং 
(২) প্রতিনিধি সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট হইবে। 
বিঃ জিন্বা ছুইট পৃথক গণ-পরিষদদ গঠনের যে দাবি এখনও 
আকড়াইয়! রহিয়াছেন প্রথমটিয় দ্বারা তাহা! বাতিল হুইয়! 
বায়। ভারতবর্ষে *থাধীন ও সার্যতৌম” পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা 
হইবে না এসম্বন্বে শেষ কা বলিয়া দেওয়া হৃইয়াছে। 
সুতরাং যে প্রদেশগুলি আপাততঃ বাহিরে থাকিবে সেগুলিকে 
কেন্রীয় শাসন মানিয়! চলিতেই হইবে, প্রাঙ্গেশিক স্বায়ভশাসন 
লীগ-প্রদেশে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন জাইনে চলিবে, 
অভ্ভান্ড প্রদেশ চলিবে ১৯৪৭ সালের মৃতন ভারতশাসন 
আইনে । বেত্রীয় সরকারের হাতে বর্তমানে যে ক্ষমতা! 

রহিয়াছে নুতন রা্রবিধিতে তাহা! কমিবার কথা, গুতিয়াং হুতন 
আইনে কেশ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্বন্ধে লীগের আপতডির 
কোন কারণ থাকিবে না। ভারতবর্ষ খঙ্িত হইবে না এই 

মূলনীতি ব্রিটিশ গবন্ধেন্ট কতৃকি স্বীকৃত হওয়ার পর লীগ- 
প্রদেশের পক্ষে নৃতন বেশ্তীয় গবর্মেটকে অগ্রাহু করিবায় 
ক্ষমতাও থাকিবে না। অবস্থা্টী যোটমা্ট এই ধ্রাড়াইতে 
পানে যে বতর্মানে যেখানে প্রাদেশিক শাসন চলে ১৯৩৫ 

সালের এবং কেন্দ্রীয় শাসন চলে ১৯১৯ সালের ভারতশাসন 

আইনে, ভবিষ্যতে কিছুদিনের জন্ত বড় জোর তিনটি প্রদেশ 

শাদিত হইবে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে এবং 

কেন্দ্রীয় দরকার ও অপর সমস্ত প্রদেশ অহ্ছসরণ করিবে 
১৯৪৭ সালের নুতন রাধ্রবিধি। নুতন ভারতশাসন আইন 
প্রথতিত হইলেই ইংরেজের ভারত-ত্যাগ সম্পূর্ণ হইবে, তখন 
“অনিচ্ছুক” প্রদেশগুলির অনিচ্ছা দুর করিবার ভার পড়িবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর । কংগ্রেস এই দায়িঙ যথাযথভাবে 

পালন করিতে পারিবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। 

মিশনের প্রস্তাবে ম্যাকভোনাল্ডী বাটোয়্ারার এক অভিশাপ 
5/0181)089 গিয়াছে, পৃথক শির্বাচনের খুলে নৃতন রাগ্রবিধিতে 

যৌথনির্বাচন প্রবর্তিত হুইলে দ্বিতীয় অভিশাপও দুর হইবে । 
সাপ্প্রদাট্রিক সমন্ত! সমাধান তখনই সহ্জ হইয়া আসিবে । 

*ম্বাধীন ও সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র”-- 
ভারতবাসীর লক্ষ্য 

গণ-পরিষদের উদ্দেন্ট ও লক্ষ্য সন্বন্ধে পণ্ডিত জবাহ্রলাল 
নেছেরু নির়লিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছেন £ 

“এই গণ-পরিষদ ভারতবর্কে স্বাধীন সার্বভৌম 
সাধারণতন্ত্র্রপে ঘোষণা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ 
করিতেছে। ব্রিটশ ভারত, দেশীয় ব্লাজ্য এবং ব্রিটিশ ভারত 
ও দেশীয় রাজ্যের বছিতূতি অপরাপর অংশ এবং অভান্ত 
যে সমুদয় অঞ্চল স্বাধীন সার্বতোৌম ভারতের অন্তভূ্তি 
হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে লইয়া একটি বুক্তরা্র গঠনের 
সঙ্কল্প এই গণ-পরিষদ ঘোষণা করিতেছে । 

“ভারতীয় মুক্তরাষ্ত্রের অন্ততূক্তি অঞ্চজলসমূহ (তাহা- 
দের বত্মান সীমানাসহ অথবা গণ-পরিষদ্দ কতৃক 
নির্ধারিত সীমানাসহ অথব! শাসনতন্ত্র-বণিত পদ্ধতি 
অন্থসারে গঠিত সীমানাসহ) আত্মকতৃ্বণীল অঞ্চল হুইবে। 
উচ্নারা অসংদিত ক্ষমতার অবিকারী হইবে এবং যুক্তরা্রের 
উপরে অপিত ক্ষমতা ও মুক্তা গঠিত হইলে শ্বভাবতঃই : 

যে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য তাহাতে পিয়া বতে? সে সমুদয় 
ব্যতীত অপর সমুদ্র শাসনক্ষমতার অবিকারী হইবে। 

“স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় বুক্তরা&, অঙরাসবৃহ 
এবং শাসনযস্ত্রের সমুদয় মূলাধার হইতেছে জনসাধারণ । 
এই মুক্তরাণ্রে এবং অনরাষ্রসুনূুষে ভারতের জনগণের অর্থ- 



নৈতিক, রাঙ্গনৈতিক ও সামাছিক ক্ষেত্রে ভায়বিচার, 
সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ ও জাইনের চক্ষে সমান 

. ধ্যবহার পাইবার জধিকার থাকিবে । বাক্যের, বর্ষের, 

বধির, উপালনার, সঙ্ঘ-গঠনের ম্বাবীনতাও তাহাদের 
থাকিবে এবং সংখ্যালঘু অনএ্সর ও খগ্জাতীয় অঞ্চল এবং 
অনুন্নত শ্রেনীগুলির জন্ত উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা 
থাফিবে। ভারতীয় সাবারণতন্ত্রের তুখও অথও থাকিবে । 

সভ্যজাতির আইনকাহুন জগ্সারে জল, স্থল ও অন্তত্বীক্ষে 
ভারতীয় যুক্তরাধ্রের সার্তৌম অধিকার থাকিবে । এই 

সু-প্রাচীন দেশ বিশ্বের দ্বারে তাহার ভ্ভাষ্য আসন লাত 
করিবে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণসাধনে ব্রতী 
হইবে ।” 
প্রস্তাবটি উখাপন করিয়া! পঞ্িতজী একটি উদ্বীপনামক্ষী 

বন্তৃত৷ করেন। তিনি বলেন, “জামর! এক নুতন যুগের 
সমীপবর্তাঁ হুইয়াছি। আমরা কি কন্সিতে ইচ্ছা করি এই 
প্রস্তাবে তাহাই ব্যক্ত কর] হইয়াছে । ভান্রতের কোটি কোটি 

নরনারীী তথা! বিশ্ববাসীর সহিত অগ্তরের যোগস্থাপনই 
আঙ্সীদের অভিপ্রাম্ম। প্রস্তাবটি একটি সঞ্ল্প-বাক্যের জায়, 

এই সঞ্চগ্ল পালনে জামর! বন্গপ্রিকর। স্বত্যুর ছায়ায় আচ্ছাদিত 
পথ আমরা জতিঞ্ম ক্রিয়া আপিয়াছি, প্রয়োজন হইলে 
আমর! আবারও সেই পথে চলিব। সরধশ্রেধীর দেশবাসীর 

যথাসপ্তব সহযোগিতা অর্জনের জন্জ আমর! অবঞ্ভই সর্বপ্রকার 

চেষ্টা! করিব কিন্ত আমাদের বুল আদর্শ, উদ্দেন্ত ও লক্ষ্য বিসর্জন 
দিয়! সে চেষ্টা কব না।” 

প্রস্তাব গৃহীত হইলে গণ-পর্িষদে যোগদানে লীগের 

আপি আরও দৃঢ় হইতে পাপে এই আশঙ্কায় ডাঃ জয়াকর 

উহ! স্থগিত রাখিবার জন্ত জন্গরোধ করিয়াছেন । কিন্ত গণ- 

পরিষদের প্রায় সকল সদণ্ই উন স্থপিত রাখিতে অনিম্ডুক 
এই কারণে যে, নুতন রাষ্্রবিধি প্রণয়ন আরম্ভ করিবার পূর্বে 
গণ-পরিষদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করা অত্যাবশ্যক । 
অভান উদ্ারনৈতিক নেতাদের মধ্যে সার গোপালব্ামী 
'আয়েঙ্গার এবং সার আল্লাদী কষ্ণশ্বামী আয়ার উহ] সর্বান্তঃ- 

করণে সমর্থন কপ্রিয়াছেন । মহাত্ম। গান্ধীও এই প্রস্তাব যুক্তি- 

লঙ্গত হুইয়াছে বলিয়া মত দ্রিয়াছেন । 

কলিকাতা পুলিশ 
মিঃ গ্রিন! লগুনে জনসভায় বলিয়াছেন যে কলিকাতায় 

যেখানে মুসলমানের] সংখ্যালঘু-_তাহার1 হিসাবে শতকরা ২৬ 

জন-_ সেখানে লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ কপ্সিতে চাহিবে ইহ! 

চিন্তা ফরাও ভুল। কিন্ত কলিকাত! পুলিসের উচ্চতম পদগুলি 

কি ভাবে লীগ দখল করিয়! রাধিয়াছে তাহ] লক্ষ্য করিলেই 
বুঝা যাইবে ঘে এ ঝুদ্তি কতট! ভিভিহীন, ফেনন এখানেই 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করিবার প্রশস্ত ক্ষে&্ তৈয়ার করা 

হইয়াছে। 

কিন এনএ সনম পরার হিব্বান আস্ত হক 

১১৬ 

হুপলিম লীগের হাতে বাংলার গবন্েন্টের রাজন ও ক্ষমতা 
কির্পপ সাম্প্রদায়িক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কিনতু" 
নিদর্শন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে । সাম্প্রধায়িক শ্বাখসিদ্ধির 
জন্ত সরকারী শাসনঘস্ত্রেরে অপব্যবহারের প্ররুঞ্$ নিদর্শন 
কলিকাতা পুলিস। কলিকাতা পুলিস শুধু কলিকাতা! শহরের 
শাস্তিরক্ষার জ্ত গঠিত হইয়াছে, প্রাদেশিক পুলিসের সহিত _ 
উহার কোন সম্পর্ক নাই। শহরে মুসলমান অধিবাসী অন্থু- 

পাত শতকর] মাত্র ২৪ জন, কিন্তু পুলিশের উচ্চতম ক্ষমতাপূর্ণ 
পদের প্রায় সব করটিই তাহাদের অধিকারে । খাটিতে খাটতে 

লীগের লোক মোতায়েন কর! ছাড়া কলিকাতাতেই অপর্ধাপ্ত 

লন্বী, পেট্রোল প্রস্ৃতি প্রাপ্তির সুবিধাও রহিয়াছে, যাতায়াতের 

রাত্তাধাট এখানেই সর্বাপেক্ষা! ছুবিধাজনক, এখানেই লীগের ও 
গবন্সেন্টের প্রধান কে, সুতরাং নেতৃত্ব ও তদ্বির উভয়েরই 

সুবিধা । 

কলিকাতা পুলিসের গঠনপ্রণালী এইব্প £ সকলেরস্উপয়ে 

আছেন পুলিস কমিশনার; তার অধীনে বতমানে ১% জন 
ডেপুটি কমিশনার আছেন £ 

ডেপুটি কমিশনার ছেড কোয়াটার্স ইংরেজ 

রি ». (অতিরিক্ত) * 
রি » (স্পেশাল) 

টি সশস্ত্র পুলিস 
জু পোর্ট . 

* ( হই জন) সিকিউরেটি কণ্টেল প্র 

স্পেশাল ব্রা ্ 
রর পিসিভারশিপ হি 
রি ভিটেকৃটিভ ডিপার্টমেন্ট 
রী এনফোসমেন্ট 

পাবলিক তেকিকিল ্ 
এ উর বিভাগ মুসলমান 
রঃ দক্ষিণ বিভাগ টা 
্ ম্পেশাল ব্রাঞ্চ (অতিরিক্ত ) ৯» 

শান্তি 

ইফার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের 
পদ হুইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । শহরের ২৫টি থান! ইহাদের 
অধীনে ) খানায় দারেগা মোতায়েন কর! হঁহাদের কাজ। 
ইহার পরেই গুরুত্বপূর্ণ পদ স্পেশাল ভ্রাঞ্চের অতিরিক্ত ভেপুট 
কমিশনার, শহরের সমস্ত সংবাদ জংগ্রহের ভার ইহার উপর। 
এই তিনটি গুক্ষত্বপূর্ণ পদই লীগের অধিকারে রহিয়াছে। 
দাঙ্গার পুর্বে উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদে একজন 
অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। কঠোর হস্তে 
দাঙ্গাকারীদের শারেস্তা করিয়া! এক সন্তাহ্েরও কম জময়ের 
মধ্যে ইনি নিজ বিভাগেই শাস্ছি স্থাপন কয়েন। বলা আবক 
যে এই উদ্ভয় বিভাগেই শহরের সর্ধাপেক্ষা! কুখ্যাত কলাবাগান, 



২২৮ প্রবাসী 

লালাধাগান, ফুলবাগান, রাজাবাজার প্রভৃতি গুগার আড্ডা থানাক নম্বর 

অবস্থিত। হার শাসন লীগের মনঃপৃত না হওয়ায় অবিলদ্গে 
ইহাকে সরাইয়া এনফোরসদেন্ট ব্রাঞ্চে পাঠাইয়! দেওয়া 
হয় এবং উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের পদদে জনৈক 
অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ মুসলমান কর্মচারীকে বেঙ্গল পুলিস 
হইতে আন! হ্য়। এই পরিবর্তনকে গুগারা! জয়লাভের 

নিদর্শন বলিয়! মনে করে. এবং নুতন ডেপুটি কমিশনারের 
কার্ধভার গ্রহণের পর হইতেই আবার দাগ! সুরু হইয়া! বায়। 

খানাতল্লাসী, থ্রেপ্তার, আসামী চালান ও প্রাথমিক তদন্তের 
পর আসামীকে মুক্তিদানের ক্ষমত। ছুই বিভাগীয় কমিশনারের 
আছে এবং এই সব কাধেই দাঙ্গার পর হইতে বিষম পক্ষ- 

পাতিত্বের অভিযোগ পাওয়] গিয়াছে । 
উতর ও দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারদের অর্ধীনে 

ছুই জন করিয়া এসিস্টান্ট কমিশনার আছেন । দাঙ্গার সময় 
ইহাদের তিন জন ছিলেন হিন্ছু, একজন মুসলমান ৷ সম্প্রতি 
একজন হিন্দুকে সরাইয়! সাম্প্রদায়িক হার সমান সমান 

করির! লওয়! হইয়াছে । যেহিন্দু এসিস্টান্ট কমিশনারটিকে 
সরানো! হইয়াছে তিনিই দাঙ্গার সময় সবচেয়ে বেনী সাহস 

ও নিরপেক্ষ কত'ব্যপরারণতার পরিচয় দিয়াছিলেন । 

অপরাধের তদস্তের জন কলিকাতা শহরকে সাতটি উপ- 

বিভাগে ভাগ করির!| প্রত্যেকটিতে এক জন করিয়! ভিভিসনাল 
ডিটেকটিভ ইমৃন্পেকইর মোতায়েন কর! হুইয়াছে। ইহাদের 
সাত জনের মধ্যে পাচ জন মুসলমান, ছুই জন হিশ্বু। কোন 
মুসলমান এলাকায় হিচ্ছু ইন্স্পেক্টর নাই, কিন্ত ছি্ছু এলাকায় 

মুসলমান ইন্সপেক্টর আছে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের 

বেলায় এই পার্থক্য আরও দুস্পষ্। 

তারপর থান! অফিসার | দাঙ্গার সময় হঁছাদের সাস্প্র- 
মারিফ অন্থপাত ছিল নিন্নোক্তরূপ £ 

থানায় নম্বর এলাকা ভারপ্রাপ্ত দারোগ। 

্ সামপুকুর. হিন্দু 
ৰি জোড়াবাগান মুসলমান 

সি ব্টতল। রে 
তি বন়্বাজার ৫ 
ই যোড়ারসাকো ছ্শ্ি 
এফ কিয়া দ্রীট ৪ 
জি হেয়ার স্বীট সুসলমান 
এইচ বৌবাজা!র ছন্দ 
আই হুচিপাড়া মুসঙমান 

জে তালতলা 
কে পার্ক ঘট হিন্দু 
এল হেটিংল মুসলমান 
এম কাশীপুর হিন্দ 
এন চিৎপুর রি 

১৩৫৩ 

এলাকা ভারপ্রাপ্ত গায়োগা 

ও মাণিকতলা মুসলমান 
পি বেলেছাটা ্ 
কিউ এপ্টালি হ্ন্ছি 
আর বেনিয়াপুকুর মুসলমান 
এস বালিগঞ্জ হিন্দু 
টি ভবানীপুর 
ইউ টালিগঞ্জ মুসলমান 
ভি আলিপুর পি 

ভক্লিউ ওয়াটগঞ্জ রি 
ভন্লিউ ও পি এফবালপুর রি 
এল্স গার্ডেন রীচ ছন্দ 

শ্যামপুকুর, জ্োড়াবাগান, বটতলা, বড়বাজার, নুকিয়! 
ঘাট, মুচিপাড়া, কাশীপুর, চীংপুর, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ ও 
আলিপুর এলাকার হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক । এই 
১১টি থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে পাচ জন হিচ্ছু ছয় 

জন মুসলমান । 
তালতলা, মাশিকতলা; বেলেধাটা, এপ্টালি, বেনিয়াখুঁকুর, 

ওয়াটগঞ্জ এবং একবালপুর এলাকায় মুসলমান অধিবাসী 
সংখ্যা বেশী। এই সবথানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাদের মধ্যে 

এক জন মা হিন্দু। 

জোড়াসাকো।, হেয়ার ঘট, বৌবাজার, পার্ক গ্রাট, হেস্টিংস, 
ভবানীপুর ও গার্ডেন রীচ থানার এলাকায় উভয় সম্প্রদায়ের 
লোক প্রায় সমান সমান । এই সাতটি থানার পাঁচটিতে হিন্দু 
অফিসার । 

দাঙ্গার সময় ২৫টি থানার মধ্যে ১৪টিতেই মুসলমান 

দ্বারোগ! মোতায়েন কর! হুইয়া গিয়াছিল, হিন্ছু ছিল মাত্র 
১১টি থানায় । দাক্গার পর ইহার আরও পরিবত'ন ঘটিয়াছে, 
বতমানে ১৭টি থানায় মুসলমান ও মাত্র ৮টিতে হিন্দু অফিসার 
আছেন। অথচ কলিকাতার মোট অধিবালীর তিন-চতুর্ণাংশ 
হিচ্ছু। 

থানায় মুসলমান দারোগান্ব সংখ্যা বাড়্াইবার জভ 
যোগ্যতার মাপকাঠি অনেক কমানো! হ্ইয়াছে। আগে 
অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর ভিন্ন বড় থানার ভার অপরকে দেওয়া 
হইত না, ছোট থানায় অত্ততঃ স্থাস্ী ও অভিজ্ঞ সাব-ইনসপেক্টর 

নিনুক্ত করা হইত। এই ছুই পদে মুসলমানের সংখ্যা কম 

বলিয়! এ. এস. আইকে গ্গস্থায়ী সাব-ইনসপেক্টরের পদে উদ্দীত 
কন্িয়া তাহাফেও বড়বাজারের ভায় থাআর ভার দেওয়া 
হইয়াছে। বড়বাজ্ধার শুধু কলিকাতায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের 
স্বহৃভ্ভম থানা । অযঘোগ্যতা এবং সাম্প্রহায়িক পক্ষপাতিত্ব 
আহ্গকাল কলিকাতা পুলিসে উচ্চপদ-্্রান্ডির শ্রেষ্ঠ কুপারিশ 
হইব! উঠিয়াছে বলিলেও অস্থি হয় ন!। 



পুপিসে পক্ষপাতিত্ব 
বুসলবান নিয়োগমাত্রেই আমাদের আপতি ইহ] মনে কর! 

অযৌক্তিক । আমর] জানি কোন কোন মুসলমান অফিসার 

নিরপেক্ষতার সহিত কতব্য পালন করিতে চাহিয়াছেন 

কিন্ত সাক্গ্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উপরিওয়ালাদের জন্ত তাহা! 
করিতে পারেন নাই । সাল্প্রবায়িক খার্থপাধনের সুবিধার জ্ভ 
অযোগ্য এবং অপাঁধু কর্মচারীদেরও উচ্চপদ্দে বহাল রাখায় 
আমাদের আপতি। 

শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিসের আচরণ সাম্প্রদায়িক পক্ষ. 
পাতিত্বে পূর্ণ হইয়া! উঠিলে নাগক্সিক সাধারণের কি অবস্থা হয় 
কলিকাতার তিন চতুর্থাংশ লোক তাহা! মর্মেমর্মে উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছেন । ২৫টি খানার ১৭টিতে মুসলমান 
অফিসার এবং তাহাদের উপরিওয়াল! ছুই জনই লীগওয়াল! ৷ 

এই জবন্থায় থানায় এজাহার লিপিবদ্ধ করা, তদস্ত, খানাতঙ্জাসী, 
গ্রেপ্তার, জামিনে মুক্তিদান, প্রাথমিক তদন্তের পর মুদ্তিদান, 

পাইকারী জরিমান! প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্ব 
চলিতে পারে, চলিতেছেও । জন্িযোক্তা! যুসলমান হইলেই নাষ 

মানস অছিলায় পাইকান্নী হারে গ্রেপ্তার চলে অথচ মুসলমান 
এলাকায় ছিন্দু নিহত হইলেও তার কোন প্রতিকার হয় ন1। 
১৬ই আগষ্ট হইতে এই যে পক্ষপাতিত্ব নুরু হইয়াছে আজও 

তাহা! জব্যাহতই রহিয়াছে । দৈনিক সংবাদপঅগুলিতে এ 
সপ্ধদ্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত কোন প্রতিকার 

হুম নাই। বরং দাঙ্গার সময় পুলিসের দায়িত্বপুর্ণ পদে এক্সাপ 
কর্মচারীর অন্থপাত যাহা! ছিল এখন তাহা জারও বাড়িয়াছে। 

পুলিস কমিশনারের সান্দ্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব সকলের 
নিকট ক্রমশঃ নুন্প্ হইয়া উঠিতেছে । মহ্রমের দিন শিয়া 

শোভাধাত্রাগুলি ঝীর ও শাপ্তভাবে রাজপথ অতিক্রম করিয়াছে, 

কোথাও পানাঙ্গমাত্্র গোলযোগও হয় নাই ; পথের ছই পার্ে 

নিশ্চিন্ত মনে গ্লাড়াইয়া লোকে উহা! দেখিয়াছে। কিন্ত সারকুলার 
রোভ ধরিয়া অপরাহে নুম়ীদের প্রায় লাখখানেক লোকের যে 
শোতাধাত্র! বাহির হয় তাহাতে প্রায় সকলের ছাতেই লাঠি ও 
মশাল ছিল এবং ইহার! বহুত্বানে উপদ্রব হৃট্টি করিয়াছে। 
নিজের! টিল ছুড়িয়! বাড়ীর লোকের নামে দোষ দিয়াছে এবং 
কোন কোনস্বানে আক্রমণও করিয়াছে । এই গোশযোগে অল্প 
সংখ্যক হিন্ছু এবং মুসলমান অ+হত, এবং নিহতও হয় । অথচ 
পুলিস কমিশনারের আদেশে আক্রান্তদের পাড়াতেই ব্যাপক 
খানাতল্লাসী হইল, বহুসংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হুইল, অত্যন্ত 
চড়া হারে পাইকারী জর্বিমানাও বসিল। পুর্ব কফলিকাতার 
এন্টালি, বেনিয়াপু€র প্রভৃতি এলাকায় হত্যা ও স্বৃতদেহ প্রাপ্তির 

পরেও খানাতক্জা্সী, গ্রেপ্তার, পাইকারী জব্বিমান! প্রতি 
কিছুই হুইল না। মহরমের দিন নুপরিচিত ও সর্বক্ষনপ্রিয় 

কংশ্রেসকর্মী ননী সেন নিহত হন, এই হৃত্য।রও ফোন কিনার! 
আজও হইল ন! এবং যে. অঞ্চলে ছিব দিপ্রহরে ইহা! ঘটিল 

লেখাদেও ফোন কিছুই হইল না। 
৮ 

২২৯ 

একদিফে শহরের শান্তিরক্ষা! অপয় দিকে সাক্্রারিক 
বার্ঘরক্ষা এই দোটানায় পড়িয়া! পুলিল কষিশনার নিত্য দৃতন 
পথ অবলম্বন করিতেছেন এবং পরম্পর-বিরোধী আদেশ খন 
ঘন জারি হইতেছে । দাঙ্গার মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত 
দ্ারোগাদেযর় আদেশ দেওয়া হইল যে ঘাঙ্গাকান্ীদের উপর 
বলগ্রয়োগ না করিয়া গাছারা যেন উচ্বাদিপকে মি কথায় 

নিবৃত করিবার চেষ্টা করেন । হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া! বাইবার 
তিন সপ্তাহ পরে ৬ই দেপ্টেম্বর ইনম্পেক্টর ও সার্দেন্টর]1 অঙ্গ 

ব্যবহারে অহথমতি লাভ করিলেন । টিল সন্বদ্ধে প্রথমে আদেশ 
হুইল ইঞ&কখণ্ড বাড়ীতে পাওয়! গেলে তার জব কাহাকেও 

গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজন নাই । কয়েক দিন পন়্েই উচ্! 

বাতিল করিয়া হুকুম হইল, যে বাড়ীতে ইটের টুকক্া মিলিবে 
পেখানকার লোকজনকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে । পূর্বে 

যেখানে বড় থানার ভার অভিজ্ঞ ইনস্পেউর এবং ছোট থানার 
ভার অভিজ সাব-ইনন্পেক্টর ভিন্ন আর কাহাকেও দেওয়া হইত 
না, পেখানে এখন এসিসৃট্টান্ট সাব-ইনন্পেউর অর্থাৎ হেড 

কনেষ্বল পর্যায়ের লোককে ব্ৃহ্ঙম থানার ভার পর্বত দেওয়া 

হইতেছে। ইঞ্ার কারণ উচ্চপদে মুসলমানের সংখ্যাঙ্গত! ৷ 

থানার ভার বেশী করিয়। বুসলমান কর্মচারীদেই হাতে দেওয়ার 
জঞ্জ সমর পুলিনবাছ্িনীর যোগ্যত। এইভাবে নামাইয়! আন! 
হইয়াছে । অকর্মশ্যত1 ও পক্ষপাতিত্ব ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইবে 

তাচ্ছাতে বিশ্বয়ের কিছু নাই । এই ব্যবস্থায় শহয়ের শান্তিরক্ষা 
চলিতে পারে ন1, অথচ পুলিস কমিশনার পূর্াহুক্ত নিরপেক্ষ 

ব্যবস্থা কিরাইয়া আনিতেও অনিচ্চুক অথবা অপারগ । কুতবাং 
থানাগুলি লীগের হাতে রাখিবার জন্য তাহাকে খন খন মত 
পরিবর্তন করিয়া নুতন নুতন বঙ্গোবণ্ড করিতে ছইতেছে। 

বতমান থানার অফিসারের! শান্তিরক্ষায় একেবায়েই অক্ষম, 
পদে পদ্দে ইহা! প্রতিপন্ন হইতে দেখিয়া অক্টোবর মাসে পুলিস 
কমিশনার গোলযোগপূর্ণ কয়েকটি এলাফার থানায় ইনস্পেক্টন্ল 

পাঠাইয়! উছ্বাদের শকিত্বদ্ধি কিলেন | এই শকিবদ্ধিও পরি- 

কজিত ভাবেই কর! হুইল যাহাতে লীগের শক্তি অব্যাহত 

থাকে । মুসলমান যে অল্প কয়েকটি ইনস্পে্উর আছেন তাছা- 
দ্রিগকে বাছিয়! বাছিয়! মুসলমান এলাকায় মোতায়েন কর! 
হইল । উত্তর বিভাগের মুসলমান ডেপুটি কমিশনায়ের বিরুদ্ধে 
গুরুতর অন্িযোগ উঠিতে আরম্ত, করায় সেখানে একজন 

ইংরেজকে অতিরিক্ত ভেপুটি কমিশনারক্ষপে দিষুক্ত করা হয় 
কিন্ত আন্দোলন মন্দীভূত হওয়া মাত্র তাহাকে স়্াইয়! দেওয়া 
হয় । দক্ষিণ বিভাগের ভেপুষ্ট কমিশনারের বিরুদ্ধেও গুরুতয় 
অভিযোগ সংবাদপছে প্রকাশিত হইয়াছে, পুলিস কমিশনার 
তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে । পুলিশের 
অত্যাচার রীতিমত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ওয়েলিংটন স্্ীর্টে 
পুলিস কতৃকি ধৃত লয়ীর উপর দণায়মান একটি লোক তিন জন 
পুলিস কর্ষচান্সীয় র্রিভলবারের গুলীতে নিহত হয় এবং তিন 



২৫৬ 

ও শা শর লজ ছি এ ৪৬ সপল জি আত শপ ৭. ইজি জি ০ পিউ রি জপ পর ও উদ জপ ও শর ৯ আন এড জপ আজ আচ জু শত 

অবস্থায় এই ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদগ্ত হওয়ার কখ|, কিন্ত 
কিছুই হয় নাই। উত্তর বিভাগের ভেপুষ্ট কমিশনার সদ্লখলে 
এক বাড়ীর অভ্যন্তরছ্ গ্রাঞ্চণে প্রবেশ করিয়া! এক উড়িয়! মালীকে 
রিলবারের গুলিতে মিহত করেন বলিয়। শিয়াল আদালতে 

অভিযোগ আসে কিগ্তু সরকারের বিন! অনুমতিতে তাহাকে 

আভিমুক্ত কর! যায় না বলিয়। 'ম্যাঙ্ধিগ্রেট তাহাকে অব্যাহতি 
দ্বেন। মানিকতল! থানার এক সার্ছেণ্টের বিরুদ্ধে ঘরে চুকিয়া 
গুলিচালন! ও মারপিটের অভিযোগে মামল! চলিতেছে । এই 

সমস্ত ঘটনার পর পুলিসের শ্বেচ্ছাচারিতা বধ করিবার 
চেষ্ী না করেয়া বাংলা-সরকার যেক্প আদেশ দেন 

তাখাতে উহ্হাঙ্দের কোনও দ্বাযিত্বের বাধা রহিল না। 

অস্বাভাবিক অবস্থাতে যে সময়ে সংযমের প্রয়োজন সবচেয়ে 

বেশী সেই দময়ে এই শ্রেঈর ঢালা হুকুম পাইলে সাম্প্রদায়িক 
বিষে পরিপূর্ণ পুলিশ কর্মচারী জনসাধারণের নিকট অভিশাপ- 
স্বর্বপ হুইয়! উঠিবে ইছাতে বিচিত্র কিছুই নাই। 

শ্রমলচিব ও শ্রম-সন্বন্কীয় নীতির খসড়া 
গত ৬ই ভিসেখর ভ্ভারত-সরকারের শ্রসচিব গ্রযুক্ত 

জগজীবনরাষ মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে 

সন্ভাপতিব কালে বলিয়াছেন যে, মানবসমাজের দুখ ও 
কল্যাণেত্র মূলে শ্রমিকেরা রদদ জোগাইতেছে। তাহারা 
মানুষের নানা অভাব মিটাইতেছে। সেই্অন্ত সমাজের ও 

করব যাহাতে এই শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা মান 

উন্নীত হয় তাহ। দেখা । এই সম্মেলনে ইমান জরগাজাইনে- 
শন জব ইত্ডাট্টারাল এম্রয়ারল, ইয়ান ফেডারেশন অব 

এমপ্লক্সারদ, অপ-ইঙিয়া ট্রে ইউনিয়ান কংখ্রেল, ইঙ্ডিয়ান 

ফেডারেশন অব লেবার-এর প্রতিনিধিগণকে শ্রমদত্বস্বীয় 
আইনের পঞ্চবাথিকী পরিকল্পনার আলোচনা! করিতে আহ্বাণ 
কর! হইয়াছিল । 

পরিক্নাটিতে শ্রমিক সন্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি বিধানের 

এবং তাহাদের নানা বিষয়ে পারদর্শিতা বৃদ্ধির ও পরিণামে 

জীবনঘাআর মান উগ্নত করিবার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। 

পরিকল্পনাটি ইতিপূর্বে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের শ্রম 

মন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে 

্ীয়ুক্ত জগজীবনরাম বলেন, এই পঞ্চবাধিক পরিকজনা 

অগ্ুদারে খণ্ড খণ্ড ভাবে ধেন শ্রমবিষয়ক আইন পাস না ছয় 

ও অমনোযঘোগের সহিত শ্রমিক সন্প্রদায়েয় অবস্থার উন্নতিন 

নামে খাপছাড়া তাবে যাহাতে কিছু কর! না হয় তাছারই . 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 

তিনি বলেন ধে ইউরোপের দেশগুলিতে শ্রথিক সম্প্রদায়ের 
কল্যাণের জন্ত ব্বদ্ধ বয়সে পেনসন ও বেকার অবস্থার জত 

যে ব্যবস্থা আছে, ও সর্যনিয বেতন নির্ধারণের যে র্বীতি 
আছে, আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা! যাহাতে অবিলদ্ষে প্রবর্তন 

প্রবাসী 
শপ সত ও পম উপ আপ রশ জপ অপ উট অই অত এপস এস ও লিউ রিনি পরার সনি ০৬ প্র 

ব্যক্তি আহত হয় বলিয়া সংবাদপঞ্রে প্রকাশিত হয়। শ্বাভাবিক. 

১৩৫৩ 

করা যাইতে পারে সেই প্রচেষ্টার প্রয়ো্ধন । যতট। সম্ভব এই 
উদ্দেশ্যগুলিকে সাফল্যমঙ্ডিত করিবার জন চেষ্টার ক্রটি হইবে 
না। “আমি এই সঙ্গে জোর করিয়! খলি যে এখন আমাদের 
উৎপাদন কেবলই বাড়াইয়! তোলা প্রয়োজন ।” 

দেশীয় শ্রমিকদের অবস্থা আলো!চন! প্রসঙ্গে তিনি বলেন 
যে আমাদের শ্রধিক সন্প্রদায় কাহারও হইতে এতটুকু পিছাইয়া 
নাই। তবে সমন্ডার কথ! এই যে ভারতীয় শ্রমিকগণ উপরুক্ত 

শৃঙ্খলা, সরঞ্জাম ও সুসন্বদ্ধতার অভাবে উন্নতিশীল হইতে 

পারিতেছে না। আমেরিকানগণ যাহাকে বলে, “কায়দা 
(10100 1)0)৭% ) তাহা] আমাদের শ্রমিকগণের জান! নাই । 

যখন আমর! এই সকল ত্রুটি সংশোধন করিয়া প্রচুর উৎপাদন 
করিতে পারিব তখন আমাদের জীবনযাঞ্জার মান আশানুরূপ 
উপ্নত করিবার সুযোগ মিলিবে | “আমরা যদি উৎপাদন বৃদ্ধি 

করি, তবেই সাধারণ জেদীর লোকের জিনিষপ্র পাইবে । 
পৃথিবীর সমস্ত ধনিকই ভাল করিয়া উপলদ্ধি কঃরয়াছেন যে 
শ্রমিকগণই তাহাদের সবচেয়ে ব$ খরিস্ার, যদি তাহাদের 

ক্রয় করিবার ক্ষমতা! বাড়াইয়! দেওয়া! না হয় তাহা! হইলে 

তাহারা জ্িনিষপত্র ইচ্ছান্থরূপ বিক্রয় করিতে পারিবেন ন]। 

সুতরাং আমাদের বাণী হউক,--জনসাধারণ ভয়ের ক্ষমত। 

বাড়াও। 

“আমাদের কতৃবব্য নির্খপ্টের একটি প্রধান কথা হইতেছে 

শ্রমিকগণের জীবিকার মান বাড়ান। আমি কয়লার খনির 
শ্রমিকদের বেতন প্রভৃতি পরীক্ষা! করিবার জগ্ত একটি কমিটি 

গঠন করিয়াছি । এই কমিটি কয়লার খনির শ্রমিক ও অনা 

শিল্পাঞ্চলের শ্রমিফগণের বেতন সম্বদ্ধে যে অভিমত জাপন 
করিবেন আমি পরবত কনফারেন্সে তাহার উপর ভিি করিয়! 
শ্রধিকগণের বেতন বিখেচনা করিব । 

“একমাঙজ। বেতনববদ্ধির ফলেই জীবনযাজ্ঞার মান উন্নত 

হইয়। উঠিতে পারে। তবে যদি' বেতন বৃদ্ধির কারণে 

শ্রমিকেরা ফাক্ কম করে তাহা! হইলে তাহার] নিজ্বেরাই 

নিজেদের বিপদ ডাকিয়া! আনিবে | বেতন বৃদ্ধির ফলে যদ্দি 
তাহারা শিক্পব্রব্যার্দি কিনিতে এবং অঙ্ছাড ছুবিধার জ্ 

তাছ। ব্যয় করিতে না পানে তাহ! হইলে বেতন বৃদ্ধি বথা 

হইবে। 

“আমি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বথেঞ্&$ জোর দিয়াছি, কারণ 

ইছার অভাবে বিপদের আশঙ্ক! আছে । আমার একথ! অনেকে 

তুল বুঝিয়াছেন । এখনও পর্প্ক দেশে নান! প্রকার শ্রমিক 
চাকল্য ও আন্দোলন দেখ! বাইতেছে। কিন্ত উৎপাদন হাস 

পাওয়ার কলে আমাদের ঘতট| প্রয়োজন আছে সেই পরিমিত 
জিনিধ বাজারে কিনিতে পাইতেছি না । উদাহরণস্বরূপ, কয়লার 
কথ! ধরা যাইতে পারে। যি কয়লার উৎপাদন কম হয় তাহ] 

হইলে যানবাহন, বঙবস়্ন প্রস্ৃতি ঘখাবখ ভাবে চালান সম্ভব 
হইবে না। ইহা! হইতে ইস্পাত, লিমেন প্রতৃতিন়ও অনুযূপ 



পৌব 
অভাব পড়িবে । ইন্পাত ও সিমেন্ট না হইলে কেবলমাত্র যে 
বাক়্ীঘর তোলা! যায় না! তাহা! নহে, ইহার অভাবে বৃছৎ শিল্প- 
গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং কলে আরও অধিকসংখ্যক শ্রমিক 

নিয়োগও সম্ভবপর হুইয়! উঠিবে ন।।” 

জীবনযাজ্ঞার মানের উন্নতির দিকে নজর দেওয়ার সঙ্গে 

সঙ্গে আমাদের যাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়! ঘায় সে 

দিকে বিশেধ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । শ্রমিকদের জীবনযাত্রার 

মান উত্তত করিতে ন1 পারিলে মঞ্জুরী বুদ্ধি বখ! ত হইবেই, 
উহ! ক্ষাতিকরও হইয়! উঠিতে পারে । শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি 
অতযাবশাক কিন্ত উহা! সুপরিকল্পিত তাবে না! হইলে উদার 

মুল অভি পায়ই ব্যর্থ হইয়া! যাইবে । 

শ্রমের ও উৎপাদন শঞ্তির নূল্য বুদ্ধি প্রয়োজন এ বিষয়ে 
আমাদের দেশে ছুই মত থাকিতে পানে শা । কিপ্তু আলনের 
অবকাশ বাড়াইয়া কেখপমাঅ ক্রয়-নূল্য বাড়্াইয়া রিলে এ 

দেশের শ্রমিকপিগের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হইবে । এ কথা 
যাহার! বুঝিরাও বুঝেন না! তাছারাই শ্রমিকদিগের প্রধান 
শত্রু | শ্রীযুক্ত অগর্জীবপরামের উপদেশ তাহাদের কাণে 
কিরূপ ঠেকিবে তাছাই প্রশ্ন । 

সার্জেন্ট রিপোর্ট 
ভারত-সরকার পার্জেট রিপোর্টের নূলনীতি এত দিনে 

স্বীকার করিয়! কাজ আরগ্ করিয়াছেন । রিপোর্টের প্রধান 
প্রস্তাবগুলি কাধ্যে পরিণত করিবার জঙ্ঞ গ্রদেশসমূহকে 

নির্দেশ দেওয়া হ্ইয়াছে। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 

প্রদেশ বাদে আর সকল প্রদেশই এই পঞ্চবাত্ধিক শিক্ষা- 
প্রণালী গ্রহণের জঙ্গ প্রস্তুত হইতেছে। কেঞ্রের প্রত্যক্ষ 

শাপগনাধীন স্থানগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 

হইতেছে । ইহা ছাড়াও প্রাদেশিক সরফারগুলির পরি- 
কঙ্সিত প্রণালী ইফাঁর সফিত সংযোগ করা হইয়াছে। 

সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্ধকরী হইতে আন্দাজ ১২৫ কোটি 

টাকা ব্যয় হওয়া সপ্তব। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত 

অনুমোদন করিবার পূর্ধে কেন্ত্রীয় সরকার আর একবার 

বিষয়টিকে খু'টিয়া দেখিতেছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি 

কর্তৃক প্রেরিত বহু প্রস্তাব এখনও গ্রহণ কর! হইবে কিনা 
তাহা! বিবেচনাধীন রহিয়াছে । যাহা! হউক, শীম্রই সম্পূর্ণ 

স্থির্বীকৃত পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইবে বলিয়া জাশ! কর! 
যায় । 

প্রাদেশিক সরকার গুলিকে যে যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় 

ভাছা এখনই আরম্ত করিয়া] দিবার নিদেশ্রি দেওয়া! হইয়াছে । 
. টেকনিক্যাল শিক্ষা সন্বদ্ধে ছবির হইয়াছে যে, উচ্চ ধরণের 
টেকনিক্যাল শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষ্বিত্রীর ট্রেনিং ব্যবস্থা এবং 
খাহার! বহুদিন ধন্িয়া কাজ করিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে তাছাদের 
অভিজ্ঞতা অনুসারে একে একে শিক্ষার শুযোগ কবির দেওয়া 

হইবে। : 

বিবিধ প্রসঙ-_সার্জে্ট রিপোর্ট ২৬১ 

বুনিয়াদী শিক্ষা! £ প্রাদেশিক ও কেন্ত্রীয় সরকারের শিক্ষা 
প্রণালী অন্থসারে নিয়লিখিত ব্যবস্থাদি স্থির হইয়াছে £ 

(১) ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিক নিথিশেষে 

সকলকে বিনাবূলেয আবন্তিকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা! (প্রাথমিক 
ও মাধাষিক ছই-ই ) দেওয়া হইঘে। কিন্তু সকল প্রদেশে 

এই ব্যবস্থা! হইলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে 
এই সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। বিহার, 
উডিষ্যা, মাদ্রাজ, রুক্তপ্রদেশ এবং কেজ্সীয় সরকারের শাদনাধীন 

অফলগুলিতে বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী ( প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) 
শিক্ষা ৬ হইতে ১৪ বংসর পর্যস্ত বয়সের বালক-বালিক! 
নিধিশেষে দেওয়া হইবে । অভাজ প্রদেশগুলিতে ৬ হইতে 
১৪ বংসর পর্যন্ত সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা তাহ! 

পরিক্ষার করিয়া বলা হয় নাই । তবে ৬ হইতে ১২ বংসর বয়স 

পর্ষন্ত শিশুদের শিক্ষার কথা উন্নিখিত আছে। প্রাদেশিক 
সপ্পকারগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থার জঙ্জ মোটামুটি ভাবে ৫৬৯৫ 
কোটি টাক! ব্যয় হইবে । তাহার মধো কান আরন্তের 

জন ২০:৫২ কোটি ও ধারাবাহিক খরচ ছিসাবে ৩৬৪৩ কোটি 
টাক! ব্যস নির্ধারিত হুইয়াছে। ও 

(২) টেঁকৃনিক্যাল ও কমার্শিয়াল শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত 

নিম্নলিখিত উপায় অন্থসরণ কর! হইবে £ 

প্রাধধেশিক সরকারের সহযোগিতায় কেন্ত্রীয় সরকার কম- 

বেঞ্ ৫০০ ছাতকে প্রতি বৎসর টেকৃনিকাল শিক্ষা ও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার জগ্ বাহিরে পাঠাইবেন। একটি অল- 
ইত্ডিয়া টেক্নিক্যাল এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপন কর হুই- 
য়াছে। ই্ার কার্য হইবে বত'মানে কি প্রণালী ও পঞ্ছতিতে 

আমাদের অগ্রসর হৃওয়। উচিত তাহা স্থির করা । প্রাদেশিক 
সরকারগুলি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সহিত নিষ্নলিখিত বিষয়- 
গুলি যোগ করিয়াছে 

(১) ১৬০টি নূতন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান স্থাপম কর! হুইবে। 
তাছার মধ্যে ১০৫টি জনিয়ার টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল 
স্কুল, ৩৫টি টেঁকৃনিক্যাল হাই স্কুল, ১৬টি পলিটেকনিক ও ৪টি 
এক্িনিয়ারিং কলেজ স্থাপন কর! হইবে । 

উপরি-উক্ত পরিকজনাগুলি কার্ধকরী করিবার জন্ত ৭ 
কফোটটাকার অধিক বায় হছইবে। প্রতি বংসরের চলতি 

ব্যয় ছ্িসাবে মোট ৪*৪৩ কোটি চাক! পড়িবে এবং 

শেষ পর্ধত্ত উহা! কমিয়া ২'১৪ কোটি টাক দ্রাক়াইবে। 
প্রার্দেশিক সরকারগুলির প্রস্তাব অনুসারে অর্ধ নিপুণ 

শিল্পী ও নিষ্্রীদের, ফোরম্যানদের, টেকৃনোলছিউদের উচ্চ 

প্রত্রিনিয়ারীং শিক্ষার ছ্ছযোগ এমন ভাবে দেওয়া হইবে 

যাহাতে তাছার! পরে ফলফারখানার দায়িত্ব লইতে পারে। 
সেই যে টেক্নোলজিক্যাল ইনট্িটিউট শ্বাপন করা 

হুইবে তাছা! হইতে প্রতি বংসর হানার এখিনিয়ার তৈয়ার 

হুইতে পান্সিবে। ইহার গোড়্াপত্নের জত ৩ কোট টাক! 
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এবং বাংসরিফ চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্ত ০৪৬ কোটি টাকা 

লাগিতে পারে । এই প্রতিষ্ঠানের কাজে বাঙ্গালোরের “ইগ্ডিয়ান 

ইনটিটিউট জব সায়া ও 'দিলীর পঞ্গিটেকৃনিক্* সাহায্য 
ক্িবে। এই চারিটি প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারগুলির 

হার! স্থাপিত কলেজ হইতে প্রতি বংসর ৪০০০ এএপ্রনীয়ার 
াছির হইবে । ঠেঁকনিক্যাল শিক্ষার শিক্ষকদের জঙ্ত টেঁকৃ- 
নিক্যাল টিচাস ট্রেনিং কলে স্থাপিত হইবে এই প্রন্তাব 

করা হইয়াছে । ইহাতেও প্রাথমিক গোড়াপত্তনের জন প্রায় 
লড়ে আট কোটি টাকা ও বাৎসরিক খায় নিধাঙ্রর জন প্রায় 

৩ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার সঞ্ডাবন।। 
প্রাদেশিক ও কেন্ত্রীয় সরকারের টেক্নিক্যাল শিক্ষার জ্ত 

মোটের উপর ২৩ কোট টীকা ব)য় ( তাছার মধ্যে ১৬ কোটি 

টাক! গোড়াপণুন ও ৭ কোটি টাক! বাংসরিক ব্যয় ) পড়িবে । 
(৩) সাবালকী শিক্ষার জণ্ড যে ব্যয়-ভার প্রাদেশিক 

গবন্দেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাতে ২*১০ কোটি চীক। 

ব্যয় হইবে । ইহার শতকর] ২২ ভাগ প্র/দেশিক শিক্ষা! পরি- 

কল্সন1 অনথসায়ে বয়িত হুইবে। 

(৪) বিশ্ববিধ্যালরের শিক্ষা ও গবেষণার জন্ত মোটামুটি 

ভাবে ২৫৪ কোটি টাক! ব্যয় হইবে । .দিপ্পী বিশ্ববিদ্যালয় 

১১৪ কোটি, আলীগড় ৭০ লক্ষ ও কাশীহিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় 
৭০ লক্ষ টাকা ব্যর করিতে পারিবে। হিন্দু বিশ্ববিস্য।লয় 
ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্ত 
সাঞাধা পাইবে । “ন্যাশনাল ইনৃষ্িটিউট অব সায়ান্স? বিজ্ঞান 
সথস্ধীর সকল ব্যাপারে ভারত-সরকারকে উপদেশ দিবে । 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্নতিকগ্ে ৭৫ লক্ষ টাক ব্যয় করা 

হইবে । 

পরিক্পন! প্রণালীর সহিত মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিকল্সে 
অধাপকদের ট্রেনং বিধ)ালয়, শিক্ষকদের ট্রেনিং বিদ্যালয় ও 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খ্বাস্থয সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সফয়ের জন 
বিহ্্যালয় স্থাপনের কথাও যোগ কর। হ্ইয়াছে.। 
দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া! হইবে । সরকারী শিক্ষা! বিভাগ 

আরও কতকগুলি বিষয় ইহার সহিত যোগ করিয়াছে। 

পোষ্ট-গ্রানুয়েট ছাত্রছাত্রীদের স্বেনিং ও শানীরিক শ্বাহ্য বিষয়ে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! থাকিবে । বিশ্বভারতীকে শিক্ষক ট্রেনিতের 

জন্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হইবে দিজীর জামিয়ামিলিয়া 

ইস্লামিয়াফে সাহায্য দেওয়া হইবে। 

সমবায় পরিকল্পন। সমিতির রিপোর্ট 
ভারত-দরকার কর্তৃক প্রতিঠিত সমবায় পরিকল্পনা সহিতির 

বিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । অর্থনৈতিক পরিকল্পমাগুলিকে 
গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন করিয়! ভুলিবার প্রধান উপার হইতেছে 
সমবায় সমিতি । বোদ্বাই প্রাঙ্গেশিক কো-অপায়েটিভ ব্যাক্ষেনর 

সন্ভাপতি এ্রয়ুত আর. জি, ল়াভাইয়ের নেতৃত্বে ১২ জন সন্ত 
লইয়া এই কমিটি গঠন কর] হইয়াছে । ইহার প্রত যে বিব্বতি 
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গবদারারিখো: প্রকাশের জঙ দেওয়া | হইয়াছে তাহা হইতে 
জানা যায় যে, চাষবাস ও কলল-উৎপাদন, পঞ্ডপালন, মাছের 

চাষ, কসল বিক্রয়, কৃষিখণ এবং অবসর সময়ের উপজীবিকা- 
খবয়প শিল্পব্যবসায় ও যকঃস্বলের খণ-গ্রদদান ব্যবস্থা, উপযুক্ত 
খ্বাস্থ্য উদ্বয্নন, শিক্ষা, গধেষণ! প্রভৃতি সব বিষয়েই রিপোর্টে 
আলোচন৷ কর। হুইয়াছে। 

এই কমিটি সমবায় সমিতির গঞ্জীতে যে সকল কাখই 

পড়ে তাহার সকল কিছু লইয়া পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন 

এবং ভবিষ্যতে যাছাতে সব ব্যাপারে উন্নতি করিতে পার! খায় 

তাহার জঙ্জ উইত পরিকল্পনার খসড়াও প্রপ্তত করিয়াছেন। 

কমিটির মতে পুর্ব গুমিকান্বরূপ যদি দেশে দায়িহখোবসস্পঞ্জ 
গণতান্ত্রিক সরকার ও শিক্ষা-প্রচার ব্যব্থ। না থাকে ঙবে 

সমবায় সমিতি কোনক্রমেই সাফল)পাভ করিতে পারে না। 

যদিও লষবায় শীতি অছুসারে কাহাঁকেও জোর করিয়। 

সমিতিতে যোগদানে বাধ্য করা বাঞ্ছনীয় নছে তথাপি একথাও 

সত্য যে কতকগুলি বিষয়ে বাধ্যবাধকতার বিশেষ ভাবেই 
প্রয়োজন আছে । কমিটির প্রস্তাবিত উপায়ে সমবায় পগ্নি- 

কল্সনাগুলিকে কার্ধকশ্ী করিয়! তুলিতে ৫০ কোটি টাক! 
লাগিবে । সমগ্র দেশের উন্নতির ক্সাবে এই টাকার অঙ্কটিকে 

মোষ্টেহ মোট! বল! যায় না। সমবায় প্রথা অথনৈতিক 
সকল কাজ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া সরকার কর্তক যে 

পরিমাণ টাকাই সমবায় সমিতি উন্নতি খাধনে ব্যয় করা 

ছুউক ন! কেন, তাহ! জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিতে ব্যয়িত 

হইয়াছে বলিয়! গণ্য হওয়া উচিত । এই কমিটির অহুমোদিত 

কয়েকটি পঙ্ছ! এইরাপ £ 

সমবায় সমিতি গঠনে সরকারী সাহায্য ও নির্দেশের 

প্রয়োজনকে অগ্রাহথ করা চলে না। যাহাতে দেশের জনমত 

সমবায় নীতির উপযোগী হইয়া! উঠে তাঙার হত সরকারের 

একট! দায়িত্ব আছে। সমবায় সমিতি পরিচালনায় এমন 
ব্যবস্থ! থাক! চাই যাহাতে সমিতির সরকারী কর্মচারীদের 
সহিত বে-সরকারী সব্বস্তদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান 
ও পরামর্শের প্রশত্ত ক্ষেঅ বিদ্বামান থাকে । 

প্রাদেশিক সন্গকারগুলির একটি কতবব্য জরীপ করিয়া 

দেখা ঘে কি পরিমাণ চাযযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় আছে 

এবং চাষবাস ও ফসল-উৎপাদনে তাহার কতট। সম্থ্যবহার 

কর! বাইতে পারে। জলসেচনের ব্যাপারটি একমাজ সরকার 
কতৃকিই পালিত হইতে পারে, কারণ সন্কারী ব্যবস্থা ও 

অর্থ সাহায্য ছাড়! নুশ্রঙ্খলভাবে ইহ] করিয়া! তোল! সভবপর 

হইয়া উঠিবে না। 

চাষবাসে ও চাষীর জীবনে সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ) যাহাতে 
বন্ধায় থাকে এইরূপ সফল কার্ধই লমবার প্রথাঘাক্। স্থির 

হুওষা উচিত এবং যাহাতে. সদন্ভগণের বালস্থানের উন্নতি কনা 
যায় তাহার জঙও একটি স্গিতি স্থাপন কপ! উচিত | 



পৌব 
. খাছাতে গ্রামগুলির অর্ধেক ও গ্রামবাসিগণের শতকফর 
৩০ জন নুশৃঙ্খল সমবায় ব্যবস্থার অধীনে দশ বছরের মধ্যে 
আমিতে পারে তাহার আয়োক্ষন কর! শ্রকান্ত কত'ব্য। 

চাষের জন্ত বৃহ ক্ষেত্র গঠন করিলে বহু ব্যাপারে আশ।- 
প্র ফল পাইবার সম্ভাবনা জাছে। ইহাতে চাষী অন্প্রদায়ের 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবামধ কোন সম্ভাবন1! নাই। ফল ও স্জীর 

চাষের ব্যাপারে উৎপাদন-ক্ষেতঅ বড় করিলে বিশেষ দুফল 

পাইবার আশ! আছে। অন্নণ্য-রক্ষা ও তাহান বন্দোবন্তের 

ব্যাপারটি সম্পূর্ণশ্নপে সন্রকারী দায়িত্বে হওয়াই উচিত। পণ্ড- 
পালন-বিভাগ ও পতস্বাহ্া-ররক্ষ! বিভাগের কেশ্রগুপি এমনভাবে 

বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক 

গোস্বামী তাহার সাহায্য পাইবার পুরোপুরি সুযোগ ভোগ 
করিতে পারে । সমবায় সমিতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছগ্ধ-সরবরাহ 

কেশ্রগুলি বিশিঞ& শহর হইতে ৩০ মাইল পরিবির মধ্যে হওয়া 

ঘরকার। শহরে ছধ সরবরাহ ব্যবস্থ! চালু করিবার জন্ত 
অন্ততঃ ৩০০টি ছুঞ্জ-সরবরাহু সমিতির প্রতিষ্ঠা পাঁচ বছরের 

মধ্যে কর! প্রয়োজন । ইহার অন্ত প্রথমে যেব্যয় হইবে 
তাহা! সম্পূর্ণ ও পরের বাংসরিক ব্যয়ের অর্ধেক সরকারকে 

দিতে হইবে । প্রতেঃক প্রদেশে হাস-হুগর চাষ ও পান 

ব্যবস্থ৷ করিবার জঞঙ্ড প্রাদেশিক গবন্মে মেন্টকে খরচ যোগাইতে 
হইবে । 

বিঞ্রয়যোগ্য শন্তাদি ও চাষবাস সঙঞ্ধীয় জিনিষপঞ্জের 

বাৎসরিক উদ্ধভের শতকর! ২৫ ভাগ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির 

সাহায্যে বিএয় কর] যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জনও চেষ্ঠা 
করার প্রয়োছণ আছে। 

সার! ভারতবর্ধের বিক্রয়ের সামগ্রন্ত বিধানের জর্জ একটি 

নিখিল-ভারত সমবায় বিক্রয়-সমিতি স্থাপন কর! উচিত । এই 

সমিতি সকল প্রাদেশিক সমবায় বিক্রয়-সমিতির সংযোগসাধন 

ও সামগ্রন্ত বিধান করিবেন এবং অনেকটা ব্যাঙ্কের “ক্রিয়ান্িং 

হাউসের মত চাষবাস নন্বন্বীয় সকল প্রকার আদান-প্রদান 

রক্ষা! ও খোজ-খবর দেওয়ায় কাজ করিবে । 

স্থানীয় এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান, অবসর সময়ের 

উপজীবিকার জঞ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও গৃহশিল্পের জন 
প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় উন্নতিবিধায়িনী সমিতি স্থাপন কর! 
যাইতে পায়ে । 

প্রত্যেক শহরেই সমবায় ব্যাঞ্চ স্থাপন ফর! উচিত। 
প্রত্যেক সমবায় বিভাগেই একজন করিয়! হ্রীলোক বিশেষ 
কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিতে পারলে ভাল হ্য়। কারণ 

ইহাতে মহিলা সমাজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও তাহাদের 
সহযোগিত] পাওয়া! সহজ হুইয়! উঠিবে। 

বিশ্বসভায় ভারতের জয়লাভ 
সন্দিলিত জাতিপুক্ প্রতিষ্ঠানেন্র লাধান্গণ অধিষেশনে ফ্রান্স 

ও মেজিকোর প্রস্তাব আলোচনার্থ উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ গ্রাতি- 

শিউর সিসি ০০ উঠা এ ও জি 

২৩ 

বন্তৃতা করেন। বিষয়টি স্থি্ভাবে বিবেচনার জঙ অন্থরোব 
জানাইয়! তিনি বলেন, “ইহার কল কফি হইবে তাহ] প্রশ্ন নয় 

--খএই বিষয়ে আমাদের কি ক্ষমতা আছে তাহাই বিবেচ্য । 

ভাবের আতিশয্যে একটী। কিছু করিয়া! বস! উচিত হইবে ন1।” 
ঘক্ষিণআক্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি স্মা্টস গবর্ছে্ট যে 
ব্যবহ্থায করিতেছেন বিশ্বসভার প্রকান্ড অধিবেশনে তাছা মুদ্ধি- 

সঙ্গত প্রতিপন্ন করা সহজ হুইবে না] বুবিয়াই ব্রিটিশ প্রতিনিধি 
সশ্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ে ক্ষমতা নাই বলিয়! ধুর! 
তুলিয়া সমস্ত এড়াইবার চেষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন। কোন 
দেশের প্রতিনিখিই এই ধনোভাব পছন্দ করেন নাই। বিষয়টি 

আত্তর্জাতিক বিচারাদালতে প্রেরণ .কৰিয়া সমগ্র সমন্তাটিকে 
রাঙ্নৈতিক ক্ষেত্র হইতে আইনের গণ্ীতে লরাইয়! দেওয়ার, 

যে চেষ্টা জেনারেল ম্মা্টস করিয়াছিলেন তাহা। ব্যর্থ হৃইয়াছে। 
মিশরের প্রতিনিধি হাসান পাশ! বলেন যে আন্তর্জাতিক 
বিচারাগগালতে প্রেরণ করিবার কোন কারণই ইফাতে থাকিতে 
পারে না। সোতিয়েট প্রতিনিবিও ইফার তীব্র প্রতিবাদ 

করেন। শ্রীয়ু। বিজয়লক্ষ্ী পঙ্ডিত সার হার্টলির উক্তির 
সযুচিত জবাব দেন । তিনি বলেন-_ 

দক্ষিণ-আক্রিকা-সরকার যে বক্তৃত। দিয়াছেন তাছাতে 

বণটৈষম্য এবং গুথকৃকরণের কথা শ্বীকার কর! হইয়াছে । 

তাহাদের এই ব্যবহার বিশ্বসড়ার নুল সনদের বিরোধী । 
এই অভিযোগের যোর্জিকতা তাহাদের এই স্বীকৃতির 
দ্বারাই প্রমাণিত হুইয়াছে। 
বহু বংসর ধরিয়! ভারত-সরকার আবেদন জানাইয়াছেন, 

অভিযোগ করিয়াছেন, প্রতিবাদ জানাইয়াছেদ, আপোষ- 

মীমাংসার কথাও বলিয়াছেন । কিন্ত তাহাতে কোন 
কল ন! হওয়ায় ভারত-সরকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থ! 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হন এবং পৃঁথবীর জনমতের সম্মুখে 
বিষয়টি বিচায়ের অভ আনয়ন করেন। কিন্ত হক্ষিণ- 

আক্রিকা-সরকার এখনও শ্রসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলগ্ষন 
করেন নাই। বিশ্বসভার অধিবেশন চলার সময়ও 

তাহাদের এ অন্তায় আইন প্রণসন প্রচেষ্টা সাময়িকন্াবে 

স্থগিত রাখার কথাও তাহার! বলেন নাই। দক্ষিণ- 

আফ্রিকার সরকার বিশ্বসভার অনদের মুল সত্যকে 

'অর্খীকার করিয়া তাহার অবমানন! করিয়াছেন । 

ব্রিটিশ সরকার এযাবং বিভিন্ন বিদ্তাগের মন্ত্রী ও অভাড 
কর্মচারীর বিত্বতি মারকৎ ঘক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় 

বিদ্বেষের নিন্দ1 করিয়! আলিয়াছেন। এরই অবস্থায় বিশ্ব- 

সভার সভা হিসাবে আমাদের যে গুরুদাত্িত্ব রহিয়াছে, 
তাহা! আমাদিগকে ন্বরণ রাখিতে হইবে । নৃতম পৃথিবীয় 
ভবিস্যং গঠনের দায়িত্ব আমাদেরই । আমর! যদি প্রাচীন 
সংস্ষানন ও যত অন্থযাক্ী পথ চলিতে চেষ্টা করি, তাহা 
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হইলে আমাদের দাক্িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকত1! করা 
হুইবে। লক্ষ লক্ষ লোক কেবলমাত্র বর্ণ ও সম্প্রদায়ের 
দোষে সমাজের নিষ্নস্তরে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। 

তাহারা কহার! হইয়! স্ুবিচারের আশায় আমাদের মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । কেবলমাজ জ্াঞ্জরবিচারের 

ভিভিতেই জামর] পৃথিবীতে এক নূতন ব্যবগ্থার প্রবত্ন 
করিতে পারি। ভারতের, এশিয়ার অগ্ভান্ত স্থলের ও 

আক্রিফার লক্ষ লক্ষ লোকের মধ আজ সর্বপ্রকার বর্ণ- 

বৈষমোর বিরুদ্ধে তি হইয়া পহ্িয়াছে এবং দক্ষিণ- 

আফঞ্চিকায়ই বর্-বৈষমোর নগ্ন রূপ প্রকটিত হইয়া! পড়ি- 
যাছে। 

ভারতের আত্যস্তরীণ অনৈক্য সম্বন্ধে সার ছার্টলি শক্রস 

বাহ! বলিয়াছেন তাহাতে তিনি লুরুচিন পরিচয় দেন নাই। 

তিনি নিঙ্ষেই জানেন যে, এই সকল অনৈকায বাড়াইয়! 

তুলিবার বাপারে ত্রিষ্টেন কি খেলা খেলিয়াছে । তথাপি 
এই সকল বিতেদের কথা বলিতে তিনি তাঙার মনেনর 
আনন্দ একটুও গোপন করেন নাই। এবিষয়ে পরিষদ 
কি মত গঠন করিবেন তাহা আমি তাহাদের উপরই 

ছাড়িয়া দিতেছি । ভারত আজ স্বাধীনতার পথ ধরিয়! 
একান্ধ চেষ্টায় অগ্রপর হইতেছে এবং তাহার আত্ান্বরীণ 
সমস্ত অন্থবিধা! কাটাইয়! উঠিবার জঙও সে প্রাণপণ চেষ্ঠা 
কম্সিতেছে ৷ 

যে সকল সদন্ত-রা& ভারতের পক্ষে মৃত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাপণ করির। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 

সম্ভাপতি ডাঃ স্মাকের দিকে ফিরিয়। বলেন, “আপনাকে 

এবং এই পরিষদকে এই বিষয়ে কতবব্য পালনের জন্ত 

ধঞ্চবাদ দিতেছি । আমর! এ কথ! চিরদিন স্মরণ রাখিব 

যে সত্য ও ভায়ের পক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রই চিরকাল সমর্থন 
লাভ সম্ভব। 

ভারতীয় প্রস্তাবে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরোধিতাই 

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । গণতন্ত্রের ধজাধারী এই ছুই দেশ 
এখনও উনবিংশ শতাব্ীর শ্বেতপ্রাধান্ত ও অন্রবলসন্ছল রাজ- 

নীতির মোছ ছাড়িতে পারে নাই- পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহ] অণ্ুডত লক্ষণ। 

বিশ্বসভায় দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় সমস্যা 

'মিউ ইয়র্ক যাত্রার অবাবছিত পূর্বে প্রতিনিবিদলের অধিনেত্রী 
জযুক্ত। বিজয়লক্ষ্মী এক বেতার বক্তৃতা বলেন, 

“মানুষের যে মূল অধিকার বজায় থাকার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া! হুইয়াছিল দক্ষিণ-আক্রিকাবাসী ভারতীয়গণ তাছা! 
হইতে বঞ্চিত হইতেছে । ক্ষিণ-আক্রিক! প্রবাসী ভারতীয়- 
গণের উপদ্র থে সকল নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা! দুর করা ও যে 
সকল মৌলিক স্বার্থীনতা কোগের অধিফায় তাহাদের আছে, 

গিমালী 
শিবা, সহ উল জা সাপাহার টি ও হরি শিহরন টক 

“হইয়া! উঠিবে ।” 
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তাছা যাহাতে তাহার] লাভ করিতে পারেন, ভারতীয় প্রতি- 
নিধিদল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে তাছান্বই প্রচেষ্ঠা 
করিবেন। আমাদের বিশ্বাস ঘত দিন একটি জাতি অপর 

জাতিগ্ন সহিত বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে তত দিন পৃথিবীতে 
স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । 

শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের এই উদ্দেন্ত ও আশ 
সাফল্যলাতের নুযোগ পাইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 

সাধ-কমিষতে ও সাধারণ সভায় এই নর্মে প্রস্তাব গৃঙ্ধীত 

হইয়াছে যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংসাকল্সে রিপোর্ট 

দাখিল করিতে হইবে । ফিল্ড মাশাল জেনারেল শ্মাট্স্ 
প্রপ্তাবটির প্রচণ্ড বিরোধিতা! করিয়াছেন কিন্ত শেষ পর্যন্ত তাহার 
কোন আপিই টিশকিতে পায়ে নাই। জেনাখেল স্মাট্স্ 

যে সকল মুক্তি ও দাঝী তাকার ক্রসেলস বঞ্ততায় উল্লেখ করেন 

শ্াযুক্ত1 প্ডিত তাহায় প্রতিবাদ করেন। 

তিনি বলেন, “তিনি (জেনারেল ন্মাটস্) বক্তৃতায় 
দৃক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমস্তাকে ধরোয়! ব্যাপার বলিয়। 
দেখাইবার জন্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা? 

আমন! গ্রহণ করিতে পারি শা। দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় 
সমস্ত] তা্ছাদের ঘন্বোক্না সমস্ত। নছে। আমন্ন! হছাকে সমগ্র 

মানবজাতির সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত বলিয়া 
মনে করি ।” 

তিনি জেনারেল স্মাট্স কথিত ইউরোপীম্ঘ জাতি কর্তৃক 

এসিয়া ও আফ্রিকাখাশীর নেতৃত্বের ধাবির আলোচন। প্রসঙ্গে 

বলেন, “হউরোপের বাহিরেও জগতে বু দেশ আছে। 

তাহাদের দান শ্বেতাঙ্গদেপ অপেক্ষা! কম নহে । এই ভাবে 

তাহাদের উপেক্ষা কর] সম্ভব নহে । ভবিষ্যতের নুতন পৃথিবী 
পড়িয়া! তুলিবার জঞ্জ সমস্ত জাতি সম-অংগীদার হিসাবে সহ- 
যোগিত। করিবে --ইঞার উপরেই শান্তি নির্ভর করে। এরই 

সহ্জ সত্য গৃহীত ন! হইলে যানবনজ্কাতির ভবিষ)ৎ অঞ্চকারময় 

দক্ষিণ-আক্রিকার দিকে তাকানোর আগে 

ভারতবর্ধ নিজের জন্পৃন্থতা দুর করুক এই উদ্জির- জবাবে 
শ্রীযুক্ত। খিজয়লক্্ী বলেন, “ভারতের অনুষ্থত শ্রেন্ঈর সমভ! 

জাতিগত সমন্তা নহে । কিছু দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় 
সমন্ভার মধ্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত আছে। ত্বকের 

বর্ণ শ্বেত নয় বলিয়াই সে খ্বেতজাতির প্রভুত্থ মানিয়া 
লইবে না।” 

পরিশেষে তিনি বলেন; “ভারতবর্য হক্ষিণ-আক্রিকার 
নিপীড়িত জনগণের জন্মভূমি- ইহাদের জন বিশেষ ছয় অঙ্ছভব 

কর] ভারতবাসীর পক্ষে অস্বাভাবিক নছে। 
১৩ই নবেস্বয় তান্গিখে কিন্ড মার্শাল শ্মাট্স্ যে বিশ্বতি প্রদান 

করেন তাহাতে তিনি ভান্বতীয় প্রতিনিধিগণের বিস্বতিকে 
আক্রমণ করেনম। ভারতীয় প্রতিনিধি সায় মহায্াজ! 
সিং তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন, “তিনি (জেনায়েল প্যাই্স্) 
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হয়ত রই কারণেই বেশ চট্যাছেন যে, হক্ষিণ-পশ্চিম 

আফ্রিকাকে আত্মসাৎ ফরিবার জন্ত তিনি যে প্রন্ভাব আনিয়া 
ছেন, এপিয়ার এক প্রতিনিধি তাহার বিক্ষদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ 

করিয়াছেন | ফিল্ড মার্শাল-ন্মাস যে একা পড়িয়াছেন, 

তাছাতে আমি সহানুভূতি জানাইতেছি। একমাস ব্রিটেন 
তাহাকে দমর্থন করিয়াছে । হাজার হাজার আকফ্রিকাবাসী 
তাঙ্ছাদের দেশকে রিপারিকে পরিণত করিতে চাছে ইহ! 
বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ ব্রিটেন ইউনাইটেড ফিংভম ও দক্ষিণ- 
আফ্রিকার যোগাযোগ রক্ষার সর্বোতকষ্ঠ শ্বত্র বলিয়া ম্মাটস্কে 
মনে করেন ।” 

ভারতীয় জাতিতেদ প্রথাকে আক্রমণ করিয়! স্মাট্স্ বলিয়া- 

ছেন যে যেছেতু ভারতে জাতিন্েদদ বর্তমান সেইজভড ভারত- 
বর্ধের দক্ষিণ-আফ্রিকার বণবৈধমায নীতির সমালোচনা করিবার 

অধিকায় নাই, ইচ্ছার উত্তরে সার মহারাজ পিং বলেন, “ফিল্ড 

মার্শাল "খাটস্ ভারতের জাতিবৈষম্য ও তপশীলী সমস্তার 
কথ। তৃশিয়াছেন। কিন্ত তিনি জানিয়! রাখুন যে, ভারতে 
প্রত্যেক অধিবাসীর আইন, রাঞ্জনীতি, মিউনিসিপ্যাল ও 

ব্যজি-ন্বাধীনতা ব্যাপারে সমান অধিকার আছে ।” দৃষ্ান্ত- 

গ্বব্ধপ তিনি বলেন, “ভারতের যে প্রতিনিধিদল জাতি- 

পুঞ্জের অধিবেশনে পিয়াছে তাহার ২০ জনের মধ্যে তিনটি 
পৃথক ধর্মাবলঙ্বী ও বহু জাতির লোকই আছে। বতমানে 
ভারতে কেন্্রীর মন্ত্রীসভা ও অন্যান্য প্রতোক মন্ত্রীসভায়ই 
একাবিক তথাকখিত তপশীলী শ্রেঈর় লোক মন্ত্রীক্ষপে 
অভান্ত মন্ত্রীদের সহিত সমমর্ধাদা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ দণ্তর 

চালাইতেছেন ।.-.কিল্ড মার্শাল ম্মাটসৃ কি তাকার দেশে 

আফ্রিকান বা অগ্তান্ত অ-ইউরোপীয়ানদের সম্পর্কে এইনপ 

কোন ব্যবস্থার কথ! বলিতে পারেন ? তাহার] কি ব্রিটিশদের 

সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার পাইয়া থাকে? 
সশ্থিশিত জাতিপুঞ্রের সম্মুখে তিনি যে প্রতিনিধিদল লইয়া 
আসিক়াছেন তাহার মধ্যে একজনও আফ্রিকান প্রতিনিধি নাই 
কেন? জাসলে আমাদের মত তাহার সাহস নাই ।” 

তিনি আরও বলেশ, “ছুই জন ইউরোপীয়, ছুই জন যার্কিন, 
ছুই দ্বন এসিয়াটিক এবং ই জন আফ্রিকানকে লইয়া একটি 

প্রতিনিষি দল ( অব ইছারা! ইউনিয়নের বাছিরেকর লোক 
হইবেন) দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন কিয়! দেখিয়া আনুন সেখানে 
কফি ঘট্টতেছে এবং পেখানকার আফ্রিকানদের সন্বক্ধে রিপোর্ট 

দিন। তাহা! হইলে বুঝা যাইবে দক্ষিণ-আজ্িক! ইউনিয়নের 
সফ্তি দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিক! মুক্ত হওয়! উচিত কি না।” 

২৫শে নবেম্বর তারিখে জেনারেল স্বাট সের প্রদ্ত 
বন্তৃতার প্রতিবাদপ্রপঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধি বিচারপতি চাগল! 
এক জবাব ছ্দিয়াছেন। বিচারপতি চাগলা বলেন, “যাহার! 
এসিয়াবাসী নহে, এই ব্যাপারটকে তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম 
বলিস]! যনে করিলে ভূল কর! হইবে |” মাজনৈতিক ও আইন 

বিবিধ প্রসজ-_বিশ্বসভায় দক্ষিণ-আক্রিকার ভারতীয় সহন্তা ২৫ 

কমিটির বৈঠকে তিনি বলেন যে. এই প্র্থের সমমানের উপরই 
সম্মিলিত জাতিপুঞ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। 

তিনি আরও বলেন, “একথাটি সর্বাগ্রেই শরণ রাখা 
কত'ব্য ঘে দক্ষিণ-আক্রিক1 গবনেন্টের জরুরী অনুরোধ ক্রমেই 
তাহারা সেখানে প্রিয়াছিল। ঘরছাড়া জশ্রয়গ্রার্থা হইয়া 

তাহার! সেখানে যায় নাই । কিন্ড মার্শাল শ্মাটস্কে আহি 
এইজন গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে তিনি আমাদের 

দেশীয় লোকদের একেবায়েই নিশ্চিষ্ন করিয়া! ফেলেন নাই ।” 

অতঃপর বিচারপতি চাগল। বলেন, “জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে 
প্রত্যেকটি দেশ অতলান্তিক সনদ জন্গপারেই যোগদান 

করিয়াছে । উক্ত ষনদের চুক্তি সকলকেই মানিয়! চলিতে 
কইবে। এ কথা কি কেহ বলিতে চাছ্িবেন যে, স্বাক্ষরকানী 
কোন দেশ সনদের সত” না মানিলেও তাকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থ! 
গ্রহণ করিবার ক্ষমত] সম্মিলিত জাতিপ্রতিষ্ঠানের নাই? 
অতলান্তিক সনদের ভাষা যদি ইহাই হয় তবে উষ্ধাকে একখানি 
বাঞ্জে কাগজ মনে করিয়া! ছিড়িয়া ফেলিলেই আপদ চুকিয়া 
যাইবে।” 

বিচারপতি চাগল! ইঞ্ছার পর কমিটিকে উদ্দেশ করিয়া 

বলেন, “কেহ ফি বলিবেন যে দক্ষিণ-আকফ্রিকা দাসত্বপ্রথ। 
প্রধতন করিলেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান তাকাতে হৃত্তক্ষেপ 
করিবেন ন।? শুধু এইআজনই ভারতীয় প্রতিনিষিগণ বারংবার 
বলিতেছে উহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক সমস্ত, আইনগত প্রশ্ন 
নছে। সমস্তাটি িতাস্তই ঘরোয়া ব্যাপার কিন! তাহা! আতস্ত- 
অততিক সম্পর্কের পরিণতির উপরই নিন্ভতর কগ্রিতেছে। 

স্প$ ও দৃঢ় ভাবে একথা বলা প্রয়োজন যে দক্ষিণ-আক্রিকার 

মত জাগতে এষন কোন আইন নাই যাহাতে জগ্ন্ত সম্প্রদায় 
ও অগ্তাঞ্ অবিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে... 
ভারতে জঙ্ন্নত সন্্রদায়কে ঘে পকল অধিকার দেওয়া 

হইয়াছে সে সকল অধিকার যধি দক্ষিণ-আক্রিকা-প্রবাসী 

ভারতীরদের দেওয়! হয় তবে ভারতবর্ধ ইউনিয়ন গবন্দেন্টের 
সহিত মীমাংসার জালোচন! চালাইবে ।” 

২৭শে নবেম্বর তারিখে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অধিনেধী 
জাতিপুঞ্ধের রাজনৈতিক ও আইনগত কমিটির বৈঠকে 

আফ্রিকার প্রতিনিধি মিঃ ছিটন মিকলসের বিবৃতি ও বড়তার 

প্রত্যুত্তরে বলেন যে, মিঃ নিকলসের যুক্তি গুলি যেমন দূর্বল 
তেমনি আপত্িকর। ঠাহাকে সবর্ধন করিয়া সোভিয়েট 

প্রতিনিধি ম' এগ, গাদিকো দক্ষিণ-আক্রিকাকে জাতিগত 
বৈষম্য প্রদর্শনের ছারা সন্মিলিত-জাতি সনদের চুক্তি লঙ্ঘন 
করিয়াছে বলিয়া! অভিযুক্ত করেন। বক্তৃতার শেষে সোভিয়েট 

প্রতিনিধি প্রীয়ুষ্ঞা পঙ্িতকে করমর্দন কছিয়া জানান যে, 
তিনি ভারতীয় পক্ষ সমর্থন করিস! কোট দ্রিবেন। | 

অতঃপর রাজনৈতিক ও জাইন কমিটি বৈঠকে বেজিড়ো 

ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব ২৪-১৯ ভোটে 
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গৃহীত হুয়। তাতে ডি বর বে উওর দেকে বাজার 
ও আফ্রিকাকে বিরোধ-মীমাংসাকল্সে দ্বিপোর্ট দাখিল করিতে 
হইবে । প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরেও অনেকেরই সংশয় 
ছিল যে প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত 
হইবে কিনা । কারণ এই লভাতে বদি প্রস্তাবটি ছই-তৃতীয়াংশ 
ভোটের আবিক্যে গৃহীত নাহয় তবে উহা! বাতিল হইয়া 
যাইবে । কিন্তু কিন্ডমার্লাল শ্মাটসের হূর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তাবটি 
সাধারণ সভার ৩২-১৫ তো গৃহীত হ্ইয়াছে। 

দক্ষিণ- আফ্রিকার শিক্ষাপদ্ধতিকে শ্বেত 

স্বেচ্ছাচারের অস্ত্র রূপে ব্যবহার, 

ঈক্ষিণ-আফ্রিক! ইউনিয়নের শ্বেত স্বেচ্ছাচারের একটি 

গ্রধান জন্ত্ররূপে ব্যবহার করা “হইয়াছে ইহার শিক্ষাপদ্ধতিকে । 

ঘক্ষিণ-আক্রিকার কৃষকায় অবিবামীদের জন্ত ঘেয়প শিক্ষা- 
ব্যবস্থা আছে তাহাকে গুশিক্ষা তো কোনক্রমেই বল! চলে 
ন| বয়ং যাছাতে কষ্কায় বালক-বালিকাগণ ভবিষ্যতে দক্ষিণ- 

আফ্রিকার ক্রীতদাস হুইয়। উঠিতে পারে সেই ব্যবস্থাই কর! 
হইয়াছে । দক্ষিণ-আফ্রিকার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ভাঃ যালান 

একদা জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যের জন- 
সমান যঙ্জি শিক্ষিত হয় ও ভান লান্ত করে তাহা! হইলে ইউ- 
রোপীর়দের সহিত জ্ঞানবুদ্ধির সমপর্ধায়ে রাড়াইয়া৷ তাছার' 
ইউরোপীয়দের চেয়ে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত প্রতিদস্থিতা 
করিতে সমর্থ হুইবে। 

কোন দেশ একটি প্রধান সম্প্রদায়কে ইচ্ছাপূর্ক জোর 
করিয়া! জীবন-সংগ্রামে অপরিহার্য যে শিক্ষা তাছ! হইতে 
বঞ্চিত করিয়া! মানুষকে অসহায় করিয়! রাখিবার চেষ্ট1 করিতে 

পারে ইহ বিশ্বাস করাও কঠিন । কিন্ধ দক্ষিণ-আক্রিকায় ইহাই 
ঘটিতেছে। কোন লোক যদি দক্ষিণ-আক্রিকায় সপ্তাহ কয়েক 

মাত্র কার্টাইয় আসেন তাহা! হুইলেই বুঝিতে পারিবেন যে 
সত্যকে কেন কম্সনার চেয়ে বেশী অতভূত বল! হুয়। 

ইউনিয়নের চারিটি প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই ইউরোপীয় 

ও এ্রশিয়াবাসীদের জজ আলাদা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা! আছে। 

প্রত্যেক শ্বেতকায় পন্প্রদায়ভূঞ্ত বালক-বালিকাদের (১৬ বছর 

পর্যত্ত) বিনা বেতনে বাধ্যতানূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া, 
হুয়। তাহা ছাড়া, কতকগুলি প্রদেশে বাধ্যতামূলক মা 

হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষা বিনা বেতনে দেওয়া! হয় । ছাত্র- 
দেয় বিনা পন্মসায় পুস্তকাদি লরবরাহও কর] হয়-_ছাত্রাবাসের 
সুবন্দোবস্তের কোন ক্রটি নাই। পয়সার অন্তাব অথবা ছুল 

হইতে বাসস্থানের দুরত্ব কিছুই তাহাদের শিক্ষালাতের প্রতি- 
বন্ধকত! করিতে পারে না। 

এশিয়াবাণী সম্প্রদায়ের জঙ কিন্তু এ ধরণের কোন ব্যবস্থাই 

প্রবানী 
শপ পিন শন লজ শি পি উজ চি হও জল লি পির ও ড তি ভি শশা জজ ৪8 এ শত 5 ২৪ হরে সত এত ৯ 

সকলে অভাভ ক্ফকার সম্প্রদায়ের ছাঅ। 

ন্ দত শসা ০ কচ জপ পিপি ক ১ তি তিন আসিস রশি জরহিপি মি বাউিওজ ্ পর িন এভন এ 

মাই। ডি সামান্ছতম পরিমাণের একস টির 
প্রাথমিক-শিক্ষাও তাহাদের জঙ্ বাধ্যতামূলক নছে। ঘে 
সামা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে এই কুফফায় জীতদাস সম্প্রদায় 
তাহাদের ঞ্রীতদাসত্বের কত'ব্য সম্পন্ন করিবার জন পটু হইয়া 
উঠিতে পারে সেইটুকুর বেশী শিক্ষা! তাহাদের দেওয়া হয় না। 

ঘক্ষিণ-আক্রিকার কৃফফায় সম্প্রদায়ের সামাড যে কয়েকটি 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে তাহার ব্যয় ইউনিয়ন গবর্ছেন্ট বহন 

করে না। ছাআ্দের কাছ হইতে যে বেতন পাওয়া যায় তাহ 
হইতে অথবা! কোন উদার মিশনারী সম্প্রদায় বা কোন কৃফকায় 

সন্প্রদায়ের নিজ ব্যয়ে এই সমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত। ভার্ধানে 
ভারতীয়গণ নিজেদের উৎসাহে যে শিক্ষা-প্রতিষ্তানগুলি স্থাপন 
করিয়াছে তাহা হইতে মোটামুটি একট] উন্নত ধরণের শিক্ষা 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্তু ইহ! হইতে যেন এ কথ! 

মনে না করা হয় যে দক্ষিণ-আফিকার গবন্মেনটে ক্কফকায় 

সন্প্রধায়ের শিক্ষালাভ গুশজরে দেখিয়। থাকে । বরং গবন্ধেন্ট 

কৃ্কায় সম্প্রদায়ের শিক্ষার উৎসাহ নিবাইয়া দেওয়ার 

চেষ্টাই সর্ধপ্রকারে করিয়া থাকে । আক্রিকার শিশুদের মধ্যে 

শতকরা ৬৬ জনের বেলী শিক্ষালাতের জুযোগই পায় না। 

যার] পায় তাছাদের মধ্যে শতকর৷ ৪ জন পঞ্চমমাশ 

(01858 659 51870087 ) পরধস্ত পৌছায় না। ১৯৪৩ 
সালে আক্রিকাতে মাত্র ১৯৩ জন প্রবেশিকা! ধাপ পর্যন্ত 
পৌছিতে সমর্থ হইয়াছিল । শতকর! হিসাব করিলে দেখ! 
ধায় তাহা জনসংখ্যার '০৩৫টি মাত্র । শতকরা ৯০ জন 

ক্কফকায় ও এশিয়াবাসী সন্প্রদায়েরই ছাত্র স্থুলে ভরি হয় বে, 
কিন্ত তাহার যধ্যে শতকর। ১০ জনও তৃতীয়মান (01955 111) 

পর্যন্ত পৌঁছায় ন]। 
১৯৪৫ সালে ইউনিয়নের কোর্ট হেয়ারে অবস্থিত কলেজ- 

গুলিতে রুফকায় সম্প্রদারভূক্ত ৫০৭ হন ছাত্র ভর্তি হইতে 

পিয়াছিল। তাছায় মধ্যে ২৭০ জন আক্রিকান ও বাকী 

কষফায় বলিয়া 
ইহাদের কাহাকেও কলেজে প্রবেশাধিকার দেওয়! হয় নাই। 
জেনারেল শ্াটসের “উদ্ধারনৈতিক* গবর্মেন্ট এই বলিয়া সাফাই 

গাছিয়াছেন যে ক্লককায়দের শিক্ষ!-বিভ্রাটের জঙ্গ দায়ী 
অর্থাভাব। কিন্ত শিক্ষ:-সন্বন্ধীয় যে বিভাগীয় রিপোর্ট পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে জানা! যায় যে, ইউক্োপীয়দের শিক্ষার 

ব্যয় কফকার সম্প্রদায়ের জভ মাথাপিছু যেব্যয় হয় তাহার 

ঘ্শ গুণ। ইহাই কি অর্থাভাবের নমুম! ? 
শিক্ষাসন্বত্বীয় বিভাগীয় কমিট পত্িষ্ষারই বঙিয়াছে যে, 

সাদ] চামড়ার শিতদের এমন ভাষে শিক্ষণ দেওয়] হয় যাহাতে 
তাহার প্রভু সমাজের উপযুক্ত হইয়া উঠে এবং ফাল চামড়ার! 
শিক্ষান় যাহাতে তাহাদের পদতলে থাকে সেই ধরণের 

শিক্ষা-ব্যবস্থ! ্ৃফফায়দের অন্ত ঠিক কর! হ্ইয়াছে। 



মহিবমর্দিনী 
(তৃতীয় প্রকরণ) 

শ্ীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি 

দুর্গাদ্দেবী মহিষমদ্দিনী-কূপে ভাবিত ও পৃজ্জিত হইয়। 
আসিতেছেন। এক অহ্.রর আকার মহিষের তুল্য ছিল, 
অথব! সে অস্থর মহিষের আকার ধরিতে পারিত। দ্রেবী 
তাহাকে শুল খাব! বিদ্ধ করিয়াছিলেন। 

দেবী ফধ্রের শক্তি, রুত্রাণী। দেবের যে ব্ধপ, ষে গুণ, 
যে কর্ম, যে আমুধ, যে বাহন, দেবীর তাহাই । রুত্র ভমঙ্কর 

দ্বেবতা। কুদ্র নামেই প্রকাশ, তিনি মানুষকে রোদন 
করাইতেন। ( রোদয়তি মনুষ্যান্--ভানুঞ্জি দীক্ষিত )। 
খগবেদের-আধগণ এক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ও আর্ত 
হইয়া মনে করিতেন, রুদ্র সেই রোগের কর্তা, তাহার নিকট 
রোগের ভেষজ আছে, তিনি প্রসন্ন হইলে মহামারী উপশাস্ত 
হইবে। খগবেধের অপ্তিম কালে সেই রুদ্র, শিব. ( মঙ্গল- 

কালপুরুষের বশ্বাঞ্চল বলা যাইতে পারে। (এই তিন 
তারায় রুদ্রের জ্যোতিলিঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল )। এই তেরটি 
তারা আধার করিয়া রুদ্রের রূপ কল্িত হইয়াছিল । কাল- 
পুরুষের পূর্ব দিকে বক্রাকারে ছয়টি তারায় হরধস্থঃ, 
জ্যোতিষে নাম পুনর্বন্থ। এই ছয় তারার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের 
তারাটি অতিশয় উজ্জল । আকাশে ইহার তুল্য উজ্জবর তারা 
আর একটিও নাই। জ্যোতিষে ইহার নাম ব্যাধ বা মগগ- 
ব্যাধ। সেখানে ছায়াপথ অর্থাৎ স্ুরগঞ্গ! তির্ধক ভাবে 
উত্তর-দক্ষিণে প্রসাবিত হষ্টয়াছে । কালপুরুষের পশ্চিম দ্রিকে 
কতকগুপি ছোট ছোট তার! ধঙগর আকারে দেখা যাইবে। 

চিত্র দেখিলে এই সব তারা চিনিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে 
না (চিত্র ১)। দক্ষিণ মুখ হইয়া চিত্র দেখিতে হইবে, 

' ময়) হইয়াছিলেন। যহ্ছুর্বেদে তিনি মহেশ্বর, মহাদেব, সর্ব, অর্থাৎ চিত্রের বাম পার্থ পূ দিক, দক্ষিণ পার্খ পশ্চিম দিক। 

ভব ইত্যাদি অনেক নাম পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া 
রুদ্রদেব শিব হইলেন, কেমন করিয়াই বা মরুৎগণের পিতা 

' হইলেন, ইত্যাি বিচিআঅ পরিধর্তণ হুইল, তাহার সমাক্ 
আদ্দোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। এখানে সংক্ষেপে 
যংকিঞিৎ লিখিতেছি। 

মুগ নক্ষত্রে রুদ্রের 'অধিষ্ঠান। অতএব মগ নক্ষত্র 
নিরীক্ষণ করিতে হইবে। 
নক্ষত্রকে কালপুরুষ বলি। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে 
ভোর ৪ টার সময় এই নক্ষত্র উঠিতে দেখা যাইবে। 
তদনস্তর উদয়-কাল মাসে মাসে ছুই ঘণ্টা পিছাইতে 
পিছাইতে আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১২টার সময 
এবং অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি টার সময় এই 
নক্ষত্রের উদয় দেখ! যাইবে । মাঘ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে 
রাত্রি ৩টায়, চেন্তর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ১১টায় এবং 
জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থ সপ্তাহে রাত্রি ৭টায় অস্ত যাইতে দেখা 
যাইবে । কালপুরুষের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা 

ত্রিকোপাকারে আছে। ঞ্জ্যোতিষে নাম মৃগশিরা বা ম্বগ- 
লীর্ব। ছুই বাহুতে ছুইটি, ছুই পদে দুইটি বড় বড় তার! 
আছে। দক্ষিণ বাহুর তার! উজ্জল তাত্রবর্ণ, জ্যোতিষে 

॥ ইহার নাম আর্্া। কটিতে তিনটি তারকা! এক তিধক্ 
রেখায় আছে। নাম ইন্বকা। ইছাদের নিকটে আর দুইটি 
তার! আছে বটে, কিন্তু ছোট ছোট। কটির দক্ষিণে ও 
মধ্যস্থলে তিনটি তারা আছে, মধ্যেরটি এক নীহারিকা, 
্ুত্র শ্বেত মেঘখণ্ডের মত দেখায়। এই তিন ভারাকে 

বাঙ্গাল। ভাষায় আমর! এই 

চি ১। 

কালপুরুষের জয়োদশ তারা লইয়। মুগ নক্ষত্র। মন্তকের 
তিনটি তার! ম্বগশর্ধ বা মুগশিরাঁ। চারি পদে চারিটি, 
পুচ্ছে তিনটি, উদরে তিন তারায় একটি বাণ, বাধ নিক্ষেপ 
করিয়াছে । পুরাণে যুগ নক্ষঅ অবলম্বন করিয়া! দশ-বারটি 
উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। রুদ্রের একটি দুইটি বিশেষণ 
কিন্বা উপম! এই সব উপাখ্যান রচনার আশ্রয় হইয়াছিল। 

1 রুদ্র) 2 হঙ্থঃ, 2- রোহিনী, 4 বর্গ । 



২৩৮ .. 

দেবের প্রতিকৃতি লিখিত হইল ( চিন্তর ২)। 

চিত্র ২। পিশাক-পাশি রুজ্র । 

খগ বেদের দ্বিতীয় মগ্ডলে ৩৩-এর সৃক্তের দেবতা! রুদ্র । 
এই হুক্তে রুদ্রের রূপ ও তাহার নিকট বর প্রার্থনা আছে। 
যথা রমেশ দত্তের বজান্বাদ ),্কভ্র বন্ত্র-বাছ, 

কোমলোদর বত্রবর্ণ, সথনালিক, দৃঢ়ার্গ, বছুরূপ, উগ্র, হিরয় 
জলঙ্কার-শোভিত, জআরণ্য পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, ধনর্বাণধারী, 
জতিশয় প্রবৃদ্ধ, যুবা, নিফধারণকারী, সমস্ত তূবনের অধিপতি 
( ঈশান?) ভত৭। তিনি নানা! ব্ূপ-বিশিষ্ট ( “বিশ্ব- 
রূপ" )। তিনি রখস্থিত যুবা, তাহার সেনা আছে। 

রুদ্রের নিকট বর প্রার্থনা ।-_তুমি ভিষকগণের মধ্যে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে উধধ প্রদান কর। সর্ব শরীর ব্যাপী 
ব্যাধিপুঞ্জকে বিদৃরিত কর । পাপ বিদুরিত কর। শক্র 
বিনাশ কর। আমাদিগকে তোমার দ্লিধাংসাবৃত্তির বিষয়ী- 
ভূত করিও না। তোমার স্থখকর ওষধি স্বারা শত হিম. 

(বর্ষ) ('শতং হিমাঠ ) জীবিত রাখ, তোমার মহতী 
ছুর্মতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। তোমার 
ধন্ুর জ্যা শিথিল কর। 

প্রথম মণ্ডলের ১১৪-এর সুক্তে রুদ্রের রূপ রুছ 
কপর্দা, বীহনাশী।. হবর্গার় বরাহ, মরুৎগণের পিতা, দীপ্তি- 
মান্। 

প্রার্থনা ।স্আমরা রক্ষার জন্ত দীষ্তিষান্ ও বজ্ঞসাধক 

খগ.বেদে যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহ! অবলদ্বন করিয়া রুদ্র “ও কুটিলগতি ও মেধাবী রুত্রকে আহ্বান করি। 
১১৫৩ 

যেন 
বিপদ ও চতুষ্পদ কুশলে থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে 
সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্ত হইয়া খাকে। আমাদিগের মধ্যে 
বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান 
জনয়িতাকে বধ করিও না। গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না, 
আমাদের পিতাকে বধ করি9 না, মাতাকে বধ করিও না, 
আমাদের প্রিয় শরীরকে বধ করিও না। আমাদিগের 
পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও 
না। আমাদিগের অগ্ভ মনুয্যকে হিংসা! করিও না। গো ও 

অশ্ব হিংসা করিও না, বীরপ্দিগকে হিংস। করিও না, 
আমর! তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি। 

যষ্ঠ মণ্ডলে ৭৪-এর স্ক্ষের দেবতা সোম ও রুদ্র ।--প্হে 
সোম ও রুদ্র! যজ্ সকল প্রতি গৃহে তোমাদিগকে পধাধ 
রূপে ব্যাপ্ধ কক্কক। তোমরা সধ বত্ব ধারণ করিয়া থাক, 
তোমর! আমাদিগের হুখকর হও, ছিপদের এবং চতুষ্পদের 
স্থখকর হও। হেসোমও রুদ্র! যে রোগ আমাদিগের 
গ্হে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংক্রামক রোগ বিগ্লোঙ্গিত করু। 
ছে সোম ও রুদ্র! তোমাদের দীপ্ধ ধঙগঃ আছে এবং তীক্ষ 
শর আছে। তোমর! আমাদিগের শরীরের জন্ত ভেষজ 
ধারণ কর। আমাদিগের শরীর পাপ হইতে মুক্ত কর।» 

উপরি-উক্ত তিন স্থক্ত হইতে রুদ্রের রূপ ও গুণের 
পরিচয় পাইতেছি। তিনি কপর্দা অর্থাৎ তাহার মন্তুকে 
জটা আছে। তাহার নাসিক সুন্দর, উদর কোমল 
(লগ্গোদর)। তিনি সপ্ত রত্ব ধারণ করিতেছেন, দুই বাহুতে 
ছুই, ছুই পদে দুই, বক্ষে তিন, এই সাত রত্ব। বক্ষের 
তিনটি বত্ব তিন নি ( স্থবর্ণমুদ্া ) ক হইতে মাল্যাকারে 
শোভিত হুইয়াছে | তিনি ধন্ুর্বাণধারী | পুৰ দিকের ছয়টি 
তারায় ধছ্, পশ্চিম দিকের কয়েকটি তারা তাহার বাণ। 

* তাহার “ছেতি' (মন্ত্র) আছে । তাহার বাম হস্তে বন্্র। 
তিনি দীপ্তিমান্, কারণ তারকাময়। তিনি বক্র অর্থাৎ 
অরুণবর্ণ, আরা তারা । জ্যোতিষে রুদ্র আরা তারার 
অধিপতি, মন্তকের উপরে সোম (চন্র)। জ্যোতিষে মগ 
নক্ষত্রের অধিপতি চন্র। খগ বেদে মত্তকের তিনটি তারার 
উল্লেখ বোধ হয় নাই । দুইটিতে নেত্র, একটিতে মুখ বুঝিতে 
হইবে । এক স্থানে (৭167৯1১২ ) তাহাকে ত্রান্বক বল! 
হইয়াছে। ত্রান্থক শব্ধের বছবিধ অর্থ আছে; যথা--যাহার 
তিন মাতা আছেন, যিনি ভ্রিলোকের অন্ব-_-পিতা, 
ইত্যাদি । অনেকে ত্রান্ধক অর্থে ঘ্রিনয়ন বুবিয়াছেন। 
তিনি বছরপ-বিশিষ্ যেহেতু উদ্নয়কালে কালপুরুষের যে রূপ 
দেখা যায়, মধ্য আকাশে সে রপদেখা বায়না, অন্তকালে 

আর এক রূপ দেখা যায়। অপিচ, তিনি যুবা, ববি 
( অতিশয় হুবা ), আবার প্রবৃদ্ধ অপেক্ষাও প্রবৃদ্ধ [বুড়া 



হ্গঠ 

শিব ]। তিনি উগ্র, তিনি দিবা অহ, দিব্য ব্রাছ। 
তিনি আরণ্য বরা, মহিষ ও দিংহের তুল্য ভয়ঙ্কর । তেরটি 
তারা লইয়া বহুবিধ আকার কল্পনা করা যাইতে পারে। 
রুদ্র কেমন করিয়া! মরুৎগণের পিতা হইলেন তাহা পরে 
বলিতেছি। 

রুদ্র উগ্রদেব। তিনি মনুধা ও গবাদি গ্রাম্য পশুর 
হিংস! করেন। তিনি প্রসন্ন হইলে আমাদিগকে ব্যাধি- 
মুক্ত করিতে পারেন। তিনি ভিষগগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
[ ইনিই আদঘুর্বেদের ধন্বস্তরি। ধর্বস্তরি ধন্র্বাণধারী | পুরাণে 
ইনিই ক্ষীরোদ সাগর-মস্থনে হস্তে অযুত-ভাগ লইয়। উিত 
হইয়াছিলেন। চন্দ্র স্থধাময়, অম্বৃত-ভাগ্ত। ] 

যন্থূর্বেদ হইতে বুঝিতেছি, শরৎ খতুর আরস্তে আর্গণ 
ক্রামক ব্যাধির ছার! আক্রান্ত হইতেন। কি রোগ, জানিতে 
আমাদের কৌতৃহল হয়, কিন্ত তাঠার কোন আভাস পাওয়! 
যায় না। কোন্ অতীত যুগের কথ. তাহা পঞ্জাবের বতমান 
অবস্থ। দেখিয়া অনুমান করা অস্ভব। তথাপি এন্সন্ধান 

করিয়াছিলাম। বধার শেষে সে-দেশে গোকুর মড়ক হুয়। 
কখন কখন বঙ্গদেশেও হয়, সংক্রামক মারাজ্মক গুটারোগ। 
পঞ্জাবে বসন্ত বোগ প্রায় বার মালদই আছে। কিন্তু মনে 
হয় বেদোক্ত রোগ ব্রপরোগ নয়, মেলেরিয়া হইতে পারে। 
কষ যন্ুর্বেদে আছে শরতই রুত্রের অন্থিকা ভগিনী । রুত্্র 
তাহারই বারা হিংসা! করেন। সায়ণ লিখিয়াছেন, শরৎ 

কালে পীনস রোগ ( শরদী ) উৎপাদন হেতু হিংসক। এই 
কারণে অস্থিক! হিংসিক1]। শুরু যন্ুর্বেদের ভাষ্যে মহীধর 
লিখিম়াছেন, অন্বিকা শরৎ বষপ গ্রহণ করিয়া কাস জরাদি 
উৎপাদন করেন। এই ছুই ভাষাকার ব্রণ সম্ভাবনা করেন 

নাই |% 
শা এ 0৮৮০৮ পি রা লজ ক হা ভর সরস পপ সা পপ ক পল জা শপ 

* কোন্ খতুতে ব্যাধি হইত, তাহ! খগ.বেদ হইতেও 
জানিতে পারা যায়। খগবেদে ক্ষপ্রসোষের একত্র ভব আছে। 
অথববেদেও '্মান্ছে। এই সোম ভোররাত্রের বলাচচ্র, ন! সন্ধা! 
রাত্রের পৃণ্চন্্র/ যদি কলাচন্, তবে বসন্ত খচু, বদি পূর্ণচক্, 
তবে শরৎ খতু। অগ্ত খতুতে হইতে পারিত না। বসম্ত খতুতে 
ভোর রাত্রে যুগ দৃষ্ট হইলে নুর্ধ পুনর্যস্থতে থাকিত। এই নক্ষত্রের 
কোন দোষ বণিত হয় নাই । পক্ষান্তরে, শরৎ খতুতে সন্ধারাত্রে 
পূর্চচন্ের সহিত মৃগ নক্ষত্র দুষ্ট হইলে মুগের বিপরীত দিকে চতুদশি 
নক্ষত্রে। মূলানক্ষত্রে নুর্ধ থাকিত । মূল বৃশ্চিকের পুঙ্ছ। খগবেদে 
মুলার নাম নিখ তি । নিখতি শব্দের অর্থ মৃত্যু। সায়ণ অর্থ 
করিয়াছেন, ব্যাধির নিদান। খগবেদের খধিগণ নিখাতিকে 
অত্যান্ত ভয় করিতেন। কারণ, যে সময়ে মূলা দেখা বাইত না, 
সে সময়ে যোগের প্রাহর্ভাব হইন্ত। এক মান পরে যখন দেখ! 
যাইত, তখন রোগের হাস হইত । পরে য্জুর্বেদ ও অধথর্যবেদের 
কালে (খি-পু ২৫** অন্দে) কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমায় শারদ. বিষুদ 
ছইভ, হুখ বিশাখায় থাকিত। . তখন মৃলাৰ ঘোগ-নিদানত্ দোষ 

কিন্তু খগ বেদের গ্বিগণ খতুর দোষ না দিয়া কছের 
ক্রোথ ও হুর্মতি কেন সন্দেহ করিয়াছিলেন? কারণ, 
তাহারা! দেখিয়াছিলেন, ঘে সময়ে রুপ্রের উদয় হয়, সে সময়ে 
ব্যাধির প্রাছর্তাবও ঘ:ট। রুত্রের সহিত ব্যাধির নিত্য 
সম্বন্ধ হেতু তাহার! রুদ্রকেই ব্যাধির কারণ অন্গমান করি! 
ছিলেন। ছুই এক মাস পরে রুত্রের উদয় হইত না, ব্যাধিরও 
উপশম হইত । ফলজ্যোতিযের ভিত্তিও এই । পৃথিবীর 
যাহা কিছু সব একই আছে, কিন্ত আকাশে নক্ষত্রের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যহ একই নক্ষত্র রাত্রির একই সময়ে 
একই স্বানে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আকাশের 

গ্রহ নক্ষভ্রই পাথিব ব্যাপারের কারণ। 
ছুই বিষূব কাপে ৬্টার সময় সূর্যোদয় ও সুধাত্ত হয়। 

সে সময় যে নক্ষত্র ভোর €টায় উঠিতে দেখা যায়, পাঁচ মাস 
পরে সে নক্ষত্র ১০ ঘন্ট1] আগে সন্ধ্যা ৭টায় উঠে। যে 

কালে শরৎ খতুর আরন্তে হুর্নীস্তের পরে রুদ্রের উদয় দেখা 
যাইত, সে কালে পাচ মাস পূর্বে বসন্ত খতুতে রুদ্র সুধোদয়ের 
পূর্বে দেখা যাইত । সহম্রাধিক বৎসর পণে রুদ্রকে গ্রীন 
কালে স্ধোনয়ের পূর্বে দেখা যাইত গ্রীক্ম খতু বঞ্চাবাতের 
খতু। মরুংগণ ঝঞ্জাবাত, বিশেষতঃ বাতাবর্তের দেবতা। 

এই কারণে মরুৎগণ রুদ্রপুত্র | তাহারা! রুপ্রিয়। খগবেদে 
মরুৎগণের যে রূপ বণিত আছে, তাহা অবিকল রুদ্রের রূপ। 
তাহাদের হস্তে রুদ্রির ভেযঙঞ্জ আছে । প্রভেদের মধ্যে মরুৎ” 
গণের এক বাহন কল্পিত হইয়াছে । সে বাহন পৃষতী (চিত্ত 
হরিণ) (২৩৪।৩)। ঝঞ্চাবাতের সহিত বুটি হইতে 
ল।গিল, উগ্রদেব জঙ্গ বর্ষণন্থার1! শিধ. হইলেন ( ১*।৯২৯ ), 
ক্রমে যন্র্বেদের কাপে বর্ধারন্ডে স্থধোদয়ের পূর্বে এবং 
শদ্দাদো মধ্য রাত্রে রুদ্রকে উদ্দিত হইতে দেখা যাইত। 

যজুবেদে ও অধর্ববেদে রুদ্রের মহিম। বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
শুরু যন্ধুষেদে ( ২৯।৮ ) অগ্নি, অশনি, পশুপতি, ঈশান, মহা” 

কাটিয়। গেল, বৃশ্চিকের পুচ্ছের ছইটি তার! লইয়া “বিচতৌ' নামে 
নক্ষত্র হইল । এই নামের অর্থ মোচন-কত, রোগ-পাশ-মোক্ষক। 

অথববেদে (২1৮, ৩৭ ) “ক্ষেঅ্রিয়' নামে এক কমবোগের চিকিৎস। 
ও শাস্তির বিধান আছে। সায়ণ 'ক্ষেত্রিয়' শব্দে বুবিয়াছেন, 

কুলাগত ক্ষয় কুষ্ঠাপন্মারাদি পিতামাতা হইতে পুত্র কঞ্গার সঞ্চারী 
যোগ । ইাই প্রলিদ্ধ অর্থ। খবিগণ এই রোগের চিকিৎস। 
করিতেন, যখন 'বিচ.ত' ( দ্বিবচনাস্ত ) পূর্বদিকে প্রথম উদ্দিত 
হইত। তখন "গুভকাল মুভগ্গে তগবতী বিচ্তো”। গণিত 
দ্বার! জানিতেছি খি-পৃ ৪*** অব্ডে বিচ্তো। অকৃটোবর মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তান্কের আরম্ভ, এবং থি.-পৃ ২৫০০ অবন্ডে পনর দিন পরে 
প্রথম উঠিতে দেখ। বাইত। খগবেদের খাহিগণ যে ব্যাধির 
প্রকোপে কাতর হইব! করের নিকট তেবজ্ত প্রার্থনা! করিতেন, 
তাছ। "ক্ষেত্রিয়' যনে হছ না। দেহাস্র-সঞ্চাধী ব্যাধির কালাকাল 

নাই। ৰ ৮ 
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দেব ইত্যাদি রুজ্দের বিভিন্ন যুষ্ির নাম । ভিনি কত্তিবাস, 
পিনাকপাণি, গিরিশ ( পর্বতবাসী ) (১৬1২৪ )। যৃজবাঁন্ 
পর্বতের সেদিকে তাহার বাদ (৬৭৪ )। কুষ্ঃযজূর্বেদে 
(৪1৫) রুদ্রাধ্যায়ে রুত্রের অসংখ্য লীগা-বিগ্রহ বরশিত 
আছে। বিশ্বতুবনে যত কিছু আছে, সব বিশ্বরূপ রুদ্র । 
তিনি সেনাপতি, দ্িক্পতি, বৃক্ষপতি, পশুপতি, ক্ষেত্রপাল, 
সভাপতি, মন্ত্রী, বণিক । . তিনি হৃপ্ধচোরপতি, তস্করপতি, 
বঞ্চক, ব্রাতশতি, গণপতি ইত্যাদি। তিনি সর্বস্ত্র সঞ্চরণ 
করেন। তীহীাকে শান্ত না করিলে তিনি উপন্রব করেন। 

“মা হিৎসীঃ পুরুষং জগং,” পুরুষ মনুষ্য জগৎ, গবাদি পণ্ড, 
মা হিংসী--বধ করিও না। “তুমি ঘোর রূপ ত্যাগ করিয়া 
শিবা তম ধারণ করিয়া আইস।” খগবেদে কুত্রদেবের রূপ 
ও গুণ সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । ষ্ুর্বেদে ও অথর্ববেদে 
তাহার বিস্তার ঘটিয়াছে, কিছ কিছু নৃতনও আপিয়াছে। 
মগ নক্ষত্রের তারা সন্নিবেশ দেগ্রিলে সহঙ্জে তাহা বিকটা- 
কার মনে হইতে পারে । আর, বিকটাকার মনুষ্য দেখিলে 
যেমন তাহার বিকৃত গুণ অনুমান করি, সেই স্বাভাবিক 
ক্রমে রুদ্রেরও নিন্দনীয় স্বভাব কল্পিত হইয়াছিল। অরর্ব- 
বেদ্ধে রু্র কিরাত-রূপ, তিনি এক বুহৎ মুখবিবরবিশিষ্ট 
কুফুয় লইয়া বেড়ান। (চিত্র৩) শুরু যভূর্বেদ লিখিয়া- 

চিত্র ৩। 1-শ্বন্, 2 মৃষিক, 3 কিরাতরপী রুত্র, 
4-বুজবান্ পর্বত। 

ছেন, এক 'আখু” (ইন্দুর ) রুদ্রের প্রিয় পশু। রুদ্র ও 
তাহার ভগিনীকে পুরোড়াশ- ( বব্চূর্ণের পিষ্টকবিশেষ ) 

দেওয়া হইত। তাহার প্রিয় পণ্তকেও ভাগ দেওয়া হইত। 
এই পাথের লইয়া রুদ্রফে মুক্গবান্ পর্বতের সে পারে স্বীয় 
আলয়ে যাইতে বলা হইত ।* 

খগবেদের কাল হইতে যূর্বেদের কালের বহু প্রভে্ 
দেখিতে পাওয়া যায়। যঙুর্বেদের আর্ধগণ স্বর্গের বাপার 
মর্ডে আনিয়াছিলেন। খগ বেদে এক সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বসৃবন 
সপিল-মগ্ন হইয়াছিল। যছ্ুর্বেদের কালে তাহা পাথিব জল- 
প্রাবন হইয়াছিল । বৈবন্ধত মঙ্থ এক নৌকায় আরোহণ 
করিয়া জলপ্রাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ( ১৩৫৩ 
বঙ্গাবের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে বিষুণর মসাবতার পন্ত ।) 
তিনি সর্বোচ্চ স্থানে হিমালয়ে নৌকা বাধিয়াছিপেন। যঙ্জু- 
বেদে ভাহার নাম নৌবদ্ধন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ খগ- 
বেদে দিব্য সরম্বতী বা ম্বর্-নধী পুরাণে কু ধবল পর্বত, 
কক পুশ্পিত মুগ্ত বা শরবন বূপে কল্িত হইয়াছিল। দিব্য 
সরম্বতী ( ছায়াপথ) শ্বেত হিমাপয় ৷ ভাহারই দক্ষিণ-পশ্চিম 

পারে কালপুরুষ নক্ষত্্র। ধিনি রুদ্র, তিনিই রুদ্রাণী, হিমা- 
লয়-ছুহিতা হইয়াছেন। পুরাণে কাতিকেয় শরাচ্ছাদিত 
শ্বেত পবতে জন্মিয়াছিলেন। সে শরবন হিমালছ্ের মুগ্তবন, 
বাস্তবিক-ম্বরু নদী। 

কালপুরুষের মন্তকের তিনট তার! ত্রিহুক্গাকারে 
অবস্থিত। বোধ হয় এই আকার দেখিয়া শুরু যনুর্বেদে 
(১৬২৮) রুত্রের মুখ কুকুরের তৃঙ্গা বল! হইয়াছে । ইহা 

* আমরা যাহাকে কালপুকষ বলি, গ্রীকের। তাহাকে “ওরারণ" 
(01107) ) বলিত । ওবায়ণ [করাত । তাহারও সঙ্গে এক কুকুন 
থাকিত, সে কুকুর 517198 তারা । খগবেদেরও এক স্থানে এই 
তার। কুকুর । মৃগ-নক্ষত্রের দক্ষিণে কয়েকটি তার! আছে. তাহাতে 
শ্রীকেধা শশখক দেখিত। এই নক্ষত্রেত ইংরেজী নাম 16189 | 
যজ্ুর্বেে তাহ! মৃ'্বক। গ্রীক পুরাণে ওবায়ণ নক্ষত্রের উৎপতি কিন্বা 
তাহার কম" সম্বন্ধে বিশেষ উপাখ্যান নাই । আধগণের ও প্রীক- 
দিগের কিরাত, তাঞ্চার শ্ব! ও শশক ব1 ইন্দুর কাহার! কাছার 
নিকট পাইধাছ্িল? আমার যত শ্রীোকের আধদিগের নিকট 
শিখিয়াছিল। এই একটি নয় অনেক । জামার বন্ধু শ্রীতারাপ্রসন্প 
বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাস দর্শন করিতে গিয়াছিলেন | তিনি প্রথমে 
হিমালয়ে মুপ্ততৃণের অরণ্য দেখিয়াছিলেন । মুগী আমাদের পরিচিত 
শব গাছের তুলা । মুগধের ত্বক্ খাব মুঞ্জরজ্দু নামক মহ্যণ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী রজ্জু নিথিত হয়। উপনয়নকালে ত্রাক্ষণ ব্রক্ষাচারীকে মুগ্জ- 
মেখল। পরিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই দোড়িকে শর-মাঞ্জ। বলে। 
তারপয় আমার বন্ধু হিমালয়ের সে পারে তিব্বতে প্রবেশ করিয়! 
বৃহদাকার ইন্দুর দেখিয়াছিলেন। এত বৃদ্ধ যেতিনি দূর হইতে 

শশক মনে করিয়াছিলেন। তারপর করের দস্ধ্য ও তাহাদের 
ভীবণাকার হিং কুকুয়ের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। সঙ্গে বন্দুক 
ছিল, তাঠাতেই তিনি বক্ষ! পাইয়াঞ্িলেন। এই বর্ণনার সহিত 
য্ুর্বেদোক্ত বর্ণনা আশ্চর্জগক এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
মনে হয় বহূর্যেদের গরধিগণ ঠকলাস দর্শন করিয়াছিলেন । 



হইতে মহাভারতের হৃূর্গাত্তবে ছুর্গী কোকমুখা হইয়াছেন । 
কুুরের মুখ হইতে শৃগালের মুখ আসিয়াছে, পরে পুরাণে 
কালপুরুষ নক্ষত্রই শিব! হইয়াছে । রুপ্রের নাপিক। হুন্মর, 
বোধ হয় দীর্ঘ। রুদ্র মুগ (আরণ্য পণ্ডর) তুলা ভীম। 
রুদ্রের নাসিক দীর্ঘ করিয়া! বরাহু কল্পনা হইয়াছিল। রুদ্রের 
গণ আছে। তিনি গণপতি। পুরাণের গণপতি গজানন । 
তিনি রুদ্রের বিস্ববিনাশন মুর্তি। কালপুরুষ নক্ষত্রে গঞ্জ- 
মুণ্ড কল্পনা যেন বিদ্রপ মনে হয়। হৃত্তী ত্রিবিধ_-মৃগ, মন্দ, 
ভঙ্র। এক প্রকার হুস্তীর নাম মগ আছে। বোধ হয় 
মগ শবে হস্তী বুঝিয়া গঙজানন আসিয়াছে । আর্্া তারা 
অরুণবর্ণ। গণেশ মুভিতে তাহা হিঙ্গুলবর্গ হইয়াছে। 
রুদ্দেবু প্রিয় আধু, গণেশের মুষিক বাহন । গণেশ ভিলোচন। 

তাহার পিতা মাত। নাই । বস্কতঃ ষেদেব বা দেবী প্রতিমার 
ভ্রিলোচন দেখা যায় তাহা কুদ্র-প্রতিমার বূপাস্তর | 

একদা দক্ষ প্রজাপতি হইয়া এক যজ্জ করিয়াছিলেন । 
সে যজ্ঞে যাবতীয় দেব নিমস্ত্রিত হইয়াছিপেন, কিন্ত রুদ্র হন 

নাই। দক্ষের সকল কন্যা যজ্জে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, 

কিন্ধ রুদ্রাণী হন নাই । পুরাণে রুদ্রাণী সতী নাম পাইয়া 
ছেন। সতী পিত্রালয়ে গিয়া অপমানিত হইয়া যজ্ঞাগ্রিতে 
আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন । ক্রোধে রুদ্র বীরভদ্র উৎপাদন 
করিলেন । বীরভদ্র যজ্ঞ ধবংস করিলেন এবং দক্ষের ছাগ- 
মুখ করিয়া'দিলেন । এই বহু প্রচলিত উপাথ্যানে কেহ 
কেহ মনে করিগ়াছেন, রুদ্র যজ্জভাগী ছিলেন ন।। বাঞ্চবিক 

আমর] খগ বেদে দেখিয়াছি, রুদ্রযজ্ বহু-প্রচলিত ছিল। 
যুর্বেদে ও অধর্ববেদে উতৎ্পাত-শান্তির নিমিত্ত রুদুহোম 

বিহিত ছিল। প্রজাপতি, যজ্জপতি, বর্ধপতি, অথাৎ প্রজা- 
পতি কালের নাম। যে কাল হুষ্ি স্থিতি সংহার করিতে- 
ছেন, সেই কাল । কালপুরুষ নক্ষত্রই কালের প্রতিম! এবং 
দক্ষ। মুগ নক্ষত্রে বাসম্ক বিযুব হুইত। ক্রমে পশ্চাদ্গত 
হইয়া থি.-পু ৩২৫৬ অবে রোহিণীতে উপস্থিত হইল। 
দক্ষের প্রজাপতিত্ব বিনষ্ট হইল। ইচার প্রমাণ দেওয়া 
যাইতেছে। 

খগবেদ বলিতে বস্ততঃ খগবেদ সংহিতা বুঝিদ্া 
আসিভেছি। সংহিভায় মন্ত্র আছে। ব্রাহ্ষণ নামক গ্রন্থে 
জে মন্ত্রের প্রয়োগ, ব্যাধ্যা,প্রয়োগের বিচার ও আখ্যায়িকা 
আছে। এইব্ূপ অপর তিন বেদসংহিতারও ব্রান্ধণ আছে । 
খগবেদ-সংহিতার এক ব্রাহ্মণের নাম এঁতরেয় ব্রাঙ্মণ। এ 
ব্রাঙ্মণে এক উপাখ্যান আছে (৩১৩1৯ )। ষথা--পুরাকাশে 

প্রঙ্জাপতি আপন কন্তার প্রতি আনক্ত হইয়াছিলেন । প্রজা- 
পতি খশ্টরূপ ধরিয়া বোহিনীকূপিণী কন্যার সহিত সঙ্গত 

হইম্াছিলেন । দেবগণ বলিলেন, যাহা কেহ করে নাই, 
প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। কিন্তু প্রজাপতিকে দণ্ড 
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দিতে পারিবে, আপনাদের মধ্যে এন কাহাকেও দেখিতে 
পাইলেন না। তখন তাহারা তাহাদের ঘোরতম শরীয় 
একত্র মিলিত করিলেন। এক দেবের উৎপত্তি হইল। 
তাহার নাম ভূতবান্। দেবগণ ভূতবান্কে বলিলেন, প্রজা- 
পতিকে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর। ভূঁতবান্ দেবগণের নিকট 
পপ্ডগণের আধিপত্য বর চাহিলেন। সেই হেতু তাহার 
নাম পশুমান্। তিনি বাণ দ্বারা প্রঙ্জাপতিকে বিদ্ধ করিলেন। 
প্রঙ্জাপতি উধ্র্বে উৎপতিত হুইলেন। তীশ্াফে লোকে 
মুগ বলিয়া থাকে, আর যিনি মুগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তিনি মুগ ব্যাধ। যিনি রোহিতরূপিণী, তিনি রোহিণী। 
আর যাহা বাণ, তাহা ত্বিকাণ্ড (তিন অংশযুক্ত ) বাণ 
হইয়াছে (চিআ ৪)। এই উপাখ্যানের মুল খগ বেদে আছে 
(১০1৬১ )। 

চিত্র ৪। 1 রুদ্র, 2 খণ্ড, 3 রোহিত সগ। 

রোহিণী তারা! লোহিহ্বর্ণ। মুগব্যাধ হইতে রোহিণী 
পর্যন্ত বেখ! করিলে সে রেখায় ভ্রিভাক (বাণ) দেখা 

যায়। [খশ্ঠ মুগ হরিণ নয় | ইহার চলিত নাম নীল গাই । 
সংস্কৃতে নীলাঞঙ্গ, গবম। ইহ! গে নয়, ছাগ নয় । আকারে 
বাছুরের মত। ] 

এখানে ছুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। (১) 
প্রজাপতি মুগনক্ষত্র হইতে রোহিণী নক্ষক্রে গিয়াছিঙেন। 
(২) রুদ্রের রূপ, গুণ ও কর্ম, তাহার পশুপতি নাম মুগ- 

ব্যাধ তারায় আরোপিত হইয়াছিল । মুগব্যাধ তারা 
অতিশয় উজ্জল । ইহা দেখিয়া তাহ! দেবগণের সম্মিলিত 
তেজ: কল্পিত হইয়াছিল। 

খগ বেদের দশম মণ্ডলে এই উপাখ্যানের মূল আছে। 
এঁতরেয় ব্রাঙ্ষণও পুরাতন । বোধ হয় খি-পু অষ্টাদশ 
শতাৰে প্রণীত হইয়াছিল । তৎপূর্বে বি.-পু ৩২৫৬ অবে 

রোহছিণী তারায় বাসস্ত বিষুব হইত। তৎকালে নক্ষত্র-চে 
রোহিণীর প্রাধান্ত হুইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্বে 
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(২২৯ অঃ) ইহার উদ্লেখ আছে। পূর্বে অভিজিৎ লইয়। 
অষ্টবিংশতি নক্ষত্র গণনা হইত, এখন অভিঙ্গিৎ পরিত্যক্ত 

হইয়া সগ্তবিংশতি নক্ষত্র হইল । পুরাকালে বৈশাখ জ্োষ্ঠাদি 
মাসের নাম ছিল না1। বুঝিবার স্থবিধার নিমিত্ত সে সে 
নাম লিখিতেছি। 

রোহিঙলীর বিপরীত দিকে জ্যেষ্ঠা । অতএব রোহিনীতে 
হূর্য আসিলে জোষ্ায় পূর্ণিম! হয়। জ্যোষ্ঠা নক্ষজে পুর্ণিম! 
হইলে, সে পূর্ণিমায় বাসম্ত বিষুব ধরা হইত। অর্থাৎ জোর্ঠ 
মাস বসন্ত খতৃর প্রথম মাস ছিল। জ্যেষ্ঠ এই নামেই 
প্রকাশ, জোষ্ঠ! নক্ষত্র প্রধান গণা হইত । আধাঢ় মাস 
হইতে পাচ মাস গতে মার্গ মাস শরৎ খতুর প্রথম মাল 
ছিল। ইহা নৃতন কথা নয়, পূর্বে .উক্ত হইফাছে। খাতু 
এক মাস পিছাইতে কিঞিদধিক দুই সহম্ন বৎসর লাগে। 
টহ্যাষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে ক্রমে যঙ্ধুধেদের কালে বৈশাখ পূর্ণিমায় 
বাসম্ত বিষুব ঘটতে লাগিল। লোষ্ঠ হইতে পাচ মাস গতে 
কাতিক মাস শরৎ খতুর গ্রথম মাস হইল। 

ছুই সহম্রাধিক বর্ষ মার্গ মাসে শরৎ বৎসর আরস্ত হইত। 
এধন কাতিকক মাসে শরৎ বংসরের আরম্ভ আপিয়া পড়িল। 
যজুর্বেদের খণ্ষগণ নক্ষত্র দর্শন করিয়া কুত্তিকাকে নক্ষ- 
চক্রের আদি করিয়াছিলেন । ঠবশাখ পুর্ণিষায় ও কাতিক 
পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুব স্বীকার করিলেন। 

পরিবনিটি সামান্ত নয় । দুই সহন্র বংসর মা্গশীর্ষ 
বর্ষ-চক্রের প্রথম মাল গপা হইয়া আসিতেছিল, এখন 
কাতিক মাস প্রথম ধরিতে হইল । উপাখ্যান রচিত হইল। 
মহাভারতের বনপর্বে (২২১ অঃ) কাতিকেয় দেবের জন্ম 

ও কর্ম বুন্বান্ত বিভৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তিনি অগ্নির 
পুত্র অগ্নি-কৃমার । এই জন্ত তিনি কুমার ( যুবা )। তাহাকে 
কুত্তিকা নক্ষছ্ধের ছয় তারা পালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ 
রুত্তিকা নক্ষত্র তাহার জন্ম হইয়াছিল প্ররুত পক্ষে তিনি 
রুতিক নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অন্নি। মত্ম্পুরাণে প্রকৃত 
ব্যাপার রুহস্তাবত হইয়াছে । সেখানে কুমার রুদ্র-স্থানীয় 
সগব্যাধ তার! হইয়াছেন। কদ্রের প্রত দেহ মুগ নক্ষত্র। 
তাহা এই উপাধ্যানে এক অন্থর কলিত হইযবছে। খগ.বেদে 
রুদ্রকে স্বর্গের অন্থর বলা হুইয়াছে। অস্থরের দেহ তারায় 
গঠিত। এই হেতু নাম তারকান্থর। এই তারকাঙ্র 
বধের নিমিত্ত কুমারের উৎ্পতি হইয়াছিল। ইন্রাদি দেবগণ 
বধ করিতে পারেন নাই । যে তারকার, সেই মহিষাহ্র। 
তাহার আকার আরণা মহিষের তুল্য । এই হেতু মহাভারতে 
(বনপর্ব ২২৯ অঃ) কুমার কাতিকেয় মহিযাঙ্থর বধ 
করিয়াছেন । | 

কবে তারকান্থর নিহত হইয়াছিল ? মহাভারত বলিতে- 
ছেন, অগ্রহায়ণ শুক্র প্রতিপদে কুমারের জন্ম হৃইয়াছিল। 

তিনি ছয় দিনের যখযোই ভেমীয়ান্ হই উঠিলেন। গরু 
' পঞ্চমী-যুক্ত যীর দিনে তিনি দেবসেনাস্পতি পদে বৃ্ঠ 
হুইলেন। পাঁজিতে সে দিন গুহ ষ্ভী নামে খ্যাত। গুহ 
কাতিকেয়। . 

চান্দ্র মাস গণনার ছুই রীতি আছে। কেহ অমাবন্কা 
হইতে অমাবস্যা, কেহ পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা মাস গণনা 
করেন। পাজিতে অমান্ত মাসের নাম মুখা চাশ্র এবং 
পৃর্ণিমাস্ত মাসের নাম গৌণ চান্দ্র । বৈশাখ অমায় বাসম্ত 
বিষুব হইলে ছয় মাস গতে অর্থাৎ কার্তিক অমাবস্যা গতে 
অগ্রহায়ণ শুরু পঞ্চমী যটীতে শারদ বিষুব হয়। ছয় মাসে 
ছয় তিথি পূর্ণ হয়না। পঞ্চমী গতে যচঠীর কিঞ্চিদধিক 
একত্রিশ দণ্ড হয় | 

এখন পট পরিবত'ন করিতে হইবে । কাতিকেয় 
অগ্নির পুত্র, অর্থাৎ অগ্রি-কুমার । অগ্রিকে শ্রীরূপ কল্পনা 
করিলে তিনি কুমারী । রুদ্র অযনিও বটেন, অতএব কুমারী 
রুদ্রাণী। তিনি মহিষাহর বধ করিয়াছিলেন। খগ বেদে 
ইঞ্জই অহর-হস্তা। বৃষ্ট-রোধকারী অহ্থর বিন& হইলে ইন্দ্র 
বর্ষণ করিতে পারিতেন। সে দিন অন্ুবাঠি, দক্ষিণায়ন- 
আরস্ত। যজুর্বেদেত্র কান হইতে কেবল ইন্জ নছেন, ইন্্রা্দি 
দেবগণ এক পক্ষের, অন্থরগণ আর এক পক্ষে সংগ্রাম 
কবিতেন। ছুই পক্ষের রাজ্যের সীম! লইয়া সংগ্রাম হইত | 
দেবগণ অন্থরগণের দ্বারা প্রায়ই পরাঞ্জিত হইতেন। তখন 
অস্থরবিজয়ী দেব কিন্বা দেবী আবিভূর্ত হুইয়। অন্থ্র 
পরাগ্গয় করিতেন। কাতিকেয় সেইব্ূপ এক সেনাপতি । 
তিনি দেবসেনা-পতি। ছূর্গ! ভাহার স্থানে আলিয়া অন্থর 
বধ করিয়াছিলেন। অস্থর বিনাশের প্রকৃত অর্থ এই যে, 
ভোর রানে নক্ষত্ররূপী অন্রকে উঠিতে দেখা! যাইভ এবং 
উদীয়মান স্ধের রশ্মি দ্বারা অচিবে অদৃণ্ত হইত | সেখানে 
হর্যরূপ ইন্দ্র অন্থর বিনাশ করিতেন। কাতিকেয় ইন্জ 
নহেন, তিনি তেমন ভাবে তারকাহ্থর বধ করিতে পারেন, 
নাই । শহং কালে যুদ্ধ9 হইত না। শরৎ যুদ্ধের পক্ষে 

অকাল। | 
গশিত দ্বারা জানিতেছি, যছ্গুবেদ কালে ও তাঙ্ারও 

পূর্বে উত্তর ভারত ( ২৮"-৩৯* অক্ষাংশ ) হইতে দেখিলে 
শরদাস্ধে মধা রাহে ব্যাধপহ মবগনক্ষত্রের উদয় হছইত। ছুই 
সত পর পর সত শসা 

* ইহা হইতে অক্লেশে তারকান্র বধের কাল নির্ণয় করিতে 
পারা বার। এখন "ই আশ্বিন শারদ বিষুব হইতেছে । তখন 

অগ্রঞায়ণ মাসের ৬ই হইত। অতএব বধ আহিনের ২৩+ 
কাতিকের ৩১+ জগ্রচারণের ৬ দিন. ৫৯ [দন। তিষুব ৭৩ 
বৎসনে এক দিন পিছাইত। অভতথব তদবধি ৫৯১৮ ৭৩.৪৩০৭ 

বৎসর গত হইয়াছে? অর্থাৎ থি.পৃ ৪৩০৭-১৯৪৫০ ২৩৯২ অক 
কথ! । 

তা পপর পার আত জারজ ০ 
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এক বৎসর নয়, অনেক বৎসর এই স্ৃগয়া ব্যাপার দেখা 
যাইত, যেন.ব্যাধরূপিনী চণ্তী মহিষক্ধপী অন্থর বধ করিতে” 
ছেন। বোধ হয় পৌরাণিক ইহাকে অবপস্বন করিয়া 
মহিষান্থুর-বধ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন । 

_ এই প্রবন্ধে দেখা গেল, এক ক্ষুত্র বীজ হইতে বিশাগ 
মহীরুহের উৎপত্তি হইয়াছে । ছয় সহশ্র বৎসর পূর্বে আধ- 

পিতামহগণ এক রোগের শাস্তির নিমিত্ত রুত্রদেবের উদ্দেগ্টে 
শরৎ খতু যজ্ঞ করিতেন। তাহার! রুদ্রের এক তারাময় 
প্রতিমা কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রতগামী কাল সে 

কল্পন! ভাঙ্গিঘ৷ দিল। শরৎ খতৃতে মুগের উদয় হইল না, 
রোহিষ্ীর উদম্ন হইল। এক উপাখ্যান রঠিত হইল, কাল-রূপ 

লব-গল্্যাস -ইঠও 

প্রজাপতির ছুক্কভ মনে হইল, গ্রঙ্গাপতি রোহিণীতে পলায়ন 
করিলেন। এখানেও তিনি স্থির থাকিতে পারিগেন না, 
কৃতিকাতে চালয়া গেলেন ৷ থি.-পৃ ২৫৯০ অয্ের কথা। 
রুত্রের দেছে এক অন্থুর কষ্গিত হইল, রুদ্র স্থানে রুজ্ঞামী 
আলিলেন, রুদ্রের তারাময় প্রাচীন প্রতিঘায় অন্থুর ও 
রুদ্রোণী, উভয়েই স্থান পাইলেন। অতএব বত'মান ছৃর্গা- 
প্রতিমা কনার যন্ুর্বেদের কালের ঘটন! আশ্রয় হঃয়াছে। 
স্থর-গঙ্গার সরিকটে রুদ্র ও রুদ্রাণীর প্রতিমা । সথর-গ্গা 
শ্বেত হিমবান্ পর্বত | কুদ্রাণী হৈঘবতী উমা হইলেন। কিন্তু 
উমা মহিষান্থর বধ করেন নাই। হিনি করিয়াছেন, 
তিনি জঅ-শত্বীী যাবতীয় দেবের সম্মিলিত তেজঃপুগ্জ । 

নব-সন্যান 

শ্রীবিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

২১ 

যে অবস্থায় দেখা, টুপুর মুখে একটা ক? প্রশ্ন আসিয়াছিল, 

কিন্ত সেটা আর উচ্চারণ করিল না, নিজেকে সামলাইয়া 
লইয়! বলিল-__-“তুমি এখন এখানে | প্রায় ছপুর রাত যে!” 

চম্পাও এইটুকুতে প্রথম ধোকটা সামলাইয়! লইয়াছে, 

অন্ন হাসিয়া বলিল__“রাত হুপুর ত আপনার পক্ষেও, জেগে 

থাকবার কথ! শয় ত।” 

টুল বুঝিল কথার কাটান দিয়া চম্পা ব্যাপারটা চাপা 
দ্বিতে চান; জানে ওর সে ক্ষমতাট! বেশ আছে, ঘুরাইয়া 

বরহন্তটা বাহির কত্িতে গেলে ও বেশ খানিকটা এড়াইবার 
চেষ্টা করিবে। সেদিকে না পিয়া একেবারে সোজানুজি 
প্রসঙ্গটা আনিয়া ফে'লল, বলিল-_-“শোন চম্পা, তুমি কয়েক 
দিন থেকেই এখানে রাণ্তিরে এসে কি একটা! করছ, তোমার 
বাব! থাকে, কে একজন পেঞ্লাদ থাকে । এত দিন জানতাম 

মা, লুকানো ছিল, আন তোমার ঠাকুরদাদার কাছে 

শনলাম।” 

চম্পা মুখের পানে চাহিয়া! নিতান্ত পহ্্জ কঠে বলিল__ 

“ঠাকুরধাদার রোজ অনুখ হচ্ছে'"*” 
টুপু বাধা দিয়াই বলিল-_”€প ত শুনেছি, বিশ্বাস হ'ল না 

বলেই ত যাচ্ছিল/ম নিজে সন্ধান নিতে ।” 

ওর লুকাইবার চেষ্টায় বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই কথাট। 

ঘলিয়! মুখের পানে চাহিয়া! রহিল। 
চম্পা বলিল-_“বিশ্বাধ না করলে আন্দাজ কয়ে নেওয়াই 

ভাল, আধার যে আবি যিখ্যেই বলব ন! কি করে জানলেন ? 

ফিক আপনি একটা! ভূল করছেন__ আমার লক্ষে এ লময়ে 

এ ভাবে দাড়িয়ে কথা কওয়াট1... কখনো কখনো এ পথে 

লোক এনে পড়ে হঠাং*."তা তিত্র বাবা, ঠাকুর রাদ1.-. 
টূলু উত্তর করিল _“জআমি যে পথের পথিক, তাতে আমার 

ওসব গ্রা্থ করলে চলে না।” 

“কিন্ত আমি ?1.*"মানে, আমার ঘি দেখেন ?” 

প্রদঙ্গট। সোনা আ:নয়! ফেল] সত্বেও চম্পার আবার অন্ত 

কথ! আমির! চাপ! দেওয়ার চেঠার টুলু উত্যক্ত হুইয়! উঠিতে- 
ছিল, এবার যে রূঢ মস্তধ)ট! মুখে আসিল পেটা, চাপিতে 

পারিল না, তবে যথাসম্ভব ছোট করি বলিল. -“ক্ষতি 
হবে ?” 

চম্পার চক্ষু ছুইট! হঠাৎ ছলিয়! উঠিল, কিন্তু কিছু বঙগিবার 

আগেই টুলু বলিল-__-“শোন, বাজে কথ! বেছে যাচ্ছে) ফি 
ব্যাপারট! হচ্ছে আমায় স্প& করে বল।” 

তাহার পর একটু হুকুমের নুরে বলিল--“আমি গুনতে 
চাই।” ্ 

চম্পার দৃষ্টি ছিল টুলুর বুখের উপর, ফিরাইয়া সামনে শুভে 
নিবন্ধ করিল, কোন উত্তস্ নাই, তবে মম আলোড়িত হইয়া 
উঠিতেছে। এই রকম ভু্ধ রাত্রে, এই বিরাট্ পরিপূর্ণ শান্তির 
পিছনে যে শান্বত অশান্তি থাকে প্রচ্ছনর, মুতের মধ্যে সেটা 
উঠিল জাপিয়া। বালিয়াড়ি হইতে সেদিন ফেয়ার ঘাহিও 
ছিল এইরূপ, এইরপ কেন, আরও উন্মাদ; কিন্ত সেদিন 
একটা কথাও বলে নাই চম্পা, তাই হয়ত সেটা ছিল নিক্ষল! | 
আহ বলুক, না বনুক--তোমারই জন আমার এই বিনিষ্ত্ 
স্র্বনীর সাধনা, তোমারই জব মরণ পণ ক'ক্ে বলে আছি-. 
এত কঠিন, এ কম বধির ভুমি হয়ে থেকে। না আব, 
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টুল একটু অপেক্ষা করিয়া প্রশ্ন করিল---“আমি বলব 

ভবে ?” 
শযলুম মা।” 

“আমান ভুমি সেদিনে বাদি ছাড়তে বলেছিলে, দেখলে 

রাজী হলাম না এখন ভয় দেখিয়ে জামায় সর্লাবার চে! করছ 

ভুমি। কি করছ তা জানি না, তবে ভয়.দেখাবার জোগাড় 

বোধ হয় পুরোষাআায় করে উঠতে পার নি এখনও । কিন্ত 

এটা তুমি খুব জেনো কোন রকম ভয় দেখিরেই তুমি আমায় 

আমার সঙ্ক্প থেকে নিরস্ত করতে পারবে না। কেন তাও 

বলি... 

চুপ করিল। চম্পা বলিল--“বলুন ।” 
“এক সময় আমার একটু মনে হয়েছিল তুমি আমার 

কল্যাণের জনেই মানা করছ আমাক্ব-_-অবস্ত তবুও আমি 

ভনতাম না_কিন্ত এখন সন্দেহ হচ্ছে ম্যানেজার তোমায় 

লাগিয়েছে এই কাজে-_তেবেছে যদি কোন হাঙ্গাম ন! করে, 

অল্স-বিগর ভয় দেখানোর উপরই কা্জ হয়ে যায় ত.*.” 
চম্পার মুখট! বেদনায় কুকিত হইয়া উঠিল, হাত ছুইটা 

একত্র কিয়! চাপিয়া বলিল-_-“আর থাকৃ।:..একটা কথ! 

আপনাকে জিগ্যেস করি,__আপনি এখুনি আমায় স্পষ্ট করে 

বলতে বলছিলেন, আপনি একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে 

পারবেন কি ?” 

*কি কথা?” 
“এই যে কথাটা বললেন--এই যে আপনার সম্দেন, 

শ্রটা কি সত্যি, না, অপবাদ দিয়ে আমায় সরাবার জন্তে এটা 
বললেন ?” 

টূলু একটু খতমত খাইয়াই চুপ করিয়া! গেল। 
“বলুন না। যদি সত্যি হয় তো জামি কথা দিচ্ছি আপশি 

আর কখনও আমায় দেখতে পাবেন না এখানে:""বা অন্ত 

ফোথাও ?" 

গল! যেন একটু সিক্ত হইয়া আসিয়াছে । টুলু আত 
একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল-_“কিন্ত ভূমি ত আমার সত্যি 
কথ! বল শি যে জামার কাছে শোনবার আশা করছ।” 

চম্পার এই দ্বিতীয় সুযোগ, আরও ভাল ভাবে আসিয়াছে, 
ফিন্ত এ যে আধাতটুকু পাইয়া একটু অশ্রু উদ্গত হইয়াছে; 
এ টুকুতেই মনের কালিমা দিয়াছে ধুঁইয়া। এক বারও, এক 

বুছুতের জঙও যে মনে হইয়াছিল জাহার রাত জাগার 

কারণটা বলিয়। টুলুর মন ভিজাইবে- তাহাকে ব্রতচ্যুত 

করিবার জঙ্জই-_এটুকুর চিন্তাতেই সে নিজ্বের কাছেই যেন 
লজ্জার মরিয়া গেল। অত বড় তপস্তা, অত পবিভ্র সম্পদ 

কি করিয়া সে বাজারের পণ্যে পন্ধিণত করিতে যাইতেছিল ? 
মনটা আরও স্বচ্ছ হইয়াছে, টূলুর খতমত খাওয়াতে 

বুবিস্বাছে ওটা ওয় মনের কথ! নয়, মিথ্যা অপবাদই । চম্পা 
নিজেও আর দ্বুরপ্যাচের দিকে গেল না টুঙগুর কথায় একটু 

১৩৫৩, 

মিরুভ্তর থাকিয়! বলিল-_-“আমার স্পঞ্জ যা! সত্যি কথ! এই থে 
আমি এখানে এভাবে আসবার সত্যিকার কারণ আপনাকে 

কখনও বলতে পারখ না।'."ছআার সেটা এমৃন কিছু নয় যার 
জনে জাপনার মাথা ঘামাবার হেতু আছে। শুধু দয়াকরে 
এইটুকু বিশ্বাগ করুন যে, জামি ম্যানেজারের চর নয়- অন্তত 
ছুই নি এখনও, তবে...” 

হঠাং চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিগ |. টুলু প্রশ্ন করিল-_ 
“থামলে যে?” |] 

চম্পা মিনতির দৃষ্টিতে চাছিয়। বলিল-_-“এখান থেকে একটু 
আড়ালে যাই চণুন, অনেক কথ|। আপনার সম্ত্রমের খেয়াল 

আপনার না থাকে, আমার আছে, আমি সেটা ন&ঈ হতে 

দিয়ে পাপের ভাগী হব কেন?" 
টূুলু বলিল-_“আমার বাসায় চল।” 
চম্পা বিশ্মিতভাবে মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একটু 

কি ভাবিয়া! লইয়া বলিল---“বেশ তা চলুন ।” 

বাঁসায় আসিয়! টূলু বারান্দায় একট] চেয়ারে বসিল, চম্পা 
সামনের থামে ঠেস দিয়া দীড়াইয়া বলিল-_“খলছিলাম 

চর হই নি, তখে হৃব বলে কথা দিয়ে এসেছি আজ।” 

“কার কাছে!” 

“ম্যানেজারের কাছে।” 

“কি রকম ?” 

চম্পা আর একবার একটু ভাবিয়া লইল, তাহার পর আজ 
সকালে ম্যানেজারের সঙ্গে যে যে কথা হইয়াছে-- হীীরকের 

অঞ্ভ খোরপোষের ব্যবস্থার কথ! থেকে মাষগ্টারমশাইয়ের 

এখানে চম্পার আসিস্। থাকার নির্দেশ পর্যস্ত- সমস্ত টুলুকে 

বলিয়া গেল। 

টুল নিখাস বন্ধ করিয়া শুনিয়া! গেল; তীক্ষ দৃষ্টিতে চম্পার 
রুখের পানে চাহিয়া! আছে। যেন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ এক জন 
নূতন মান্য তাহার দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । সেই সঙ্গে একটা চিন্তাবারাও চলিয়াছে টুলুর 
--চম্পা এসব করে কেন ?'""শেষ হইলে বোধ হয় একটু অন্ত- 
মনক্ক হুইয়াই শুনিতেছিল বলিয়া প্রশ্ন করিল-_“কিন্ত ক্ষতি 
কি তাতে ?” র্ 

চম্পা চুপ করিয়া রহিল। 
টুলু আবার বলিল-_“ুমি ত আমাদের কথ! পৌছে দিচ্ছ 

না ওর কাছে, বরং অন্তকে না রেখে তোমায় রেখেছে সেই 
ভাল ।” 

“আমি সেই জন্তেই ওকে জানিয়ে এসেছি যে ওর কথায় 

রাজী হলাম, থাকব এখানে 'এসে ? কিন্তু ওর চালটা কি ভয়মবর 
তা ত বুঝতে পারছি। জেনে শুনে আপনাদের সর্বনাশ কি 
করে করব ?” 

“সর্যনাশটা কি?" 
প্রশ্নটা করার পরই উত্তরটা একিস্ত তাহার আপন] হইতেই 



পৌষ 

জোগাইয়া গেল, বলিল-__“ও বুঝেছি ; কিন্তু এর জবাব ত 

তোমায় আগেই দিয়েছি-_জাময়া যে পথের পথিক তাতে এ 

সব খ্রাহ্ন করলে চলে না আমাদের, আর মাষ্টারমশাই-_ 
তিনি ত দেবতার কাছাকাছি ।” 

“মাহুষের মন কত পলক! জানেন নাকি? মাষ্টার- 
মশাই-""আপনারা দেবতাকে দেবতাই থাকবেন, কিন্ত 
আমাকে এখানে দেখলেই লোকের মন যাবে বদলে ।.'"আমি 

সেদিন ত শুনলাম মাষ্টারমশাইয়ের চিঠিটা__-যাদের মধ্যে 
আপনাকে কাঙ্গ করতে বলেছেন তিনি, তাদের অত তলিয়ে 

দেখবার ক্ষমতা নেই, তার! যেই দেখবে আমি বা আমার মত 

কেউ মাষ্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছে, অমনি 
তাদের মনধাবে গডেডে। আগ্ন তাদের যধ্যে কাজ করা 

চলবে না। এই হচ্ছে ম্যানেজাপ্ন বাবুর চাল। আপনি 

আজ্জ হুপুপ্ে একটু পরে বণ্ডিতে গিয়েছিলেন, তাদের যে কি 
আহ্লাদ বলে বোঝানে! যায় না, সত্যি কোন দেবতা শেমে 

এলেও এ রকম সাড়া পড়ে যেত না বোধ হয়; যার সঙ্গেই 

দ্বেখ! হয়, যার কাছেই বসি, শুধু-_-” 

টুলু বাধ! পিয়া বপিল-__“ও থাক; তুমি সেধিন চিঠিটা 
শুনেছিলে---তিনটে বিধয় নিয়ে কাজ করবার কথা লিখে- 

ছিলেন__কৃলিদের মধো ১ শিশু শিয়ে, অর-_” 
' একটু থামিয়া যাইতে চম্প| নিজেই পণ করিয়া দিল__ 

“আণ আমাদের নিয়ে ।” 

“তোমাদের সরিয়ে রেখে তোমাদের নিয়ে কি করে কাজ 
হবে ।-**চম্পা, সেই চিঠিতেই ত ধেখেছিলে মাষ্টারমশাইয়ের 
কত বড় আশা ?” 

চম্পার মনে পড়িল-_-“একটা মেয়ে ছুধ,রে গেলে একটা 
জাতি বেঁচে যেতে পারে ।”- ওরও যে কত বড় আশা কি 
করিয়! জানায়? কতকটা মনের পর্ণতায়, কতক কুঠায় 
চুপ করিয়া! দৃষ্টি নত করিল । 

টূহগুর হঠাৎ একটা কথ! মনে উদয় হুইল, বলিল- “কিন্ত 
আমি বড় আশ্চর্য হচ্ছি চম্পা, এখানে থাকবে বলে তুমি নিক্ধে 
ম্যানেজারকে কথা দিয়ে এলে, এখন আবার থাকবার বিরুদ্ধেই 
তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ।” 

চম্পা একটু নিরুত্তর থাকিয়া বলিল-_“জামায় মাফ 

করবেন, আবার পুরানো কথ। এনে ফেলছি, জাপনি এখান 

থেকে যান । ম্যানেজারকে কথা দিয়ে আসবার পর অনেকটা! 
সময় গেছে, আমি ভেবে দেখলাম আপনার এখান থেকে চলে 
যাওয়াই সবচেয়ে বেশী দরকার) শুধু আপনার কেন, 
আপনার আর মাঠারমশাইয়ের__ছ'জনেরই । কাজের জীবন 
আপনাদের, কাক জাপনার! যেখানে যাবেন লেখানেই 
করবেন । আনেক ভেবে দেখলাম ম্যানেজানকে কথা 

দিয়ে এলেও আমার এখানে আসা! চলবে না, অথচ আপনারা 

যদি থাকেমই ত আমায় না এসে উপায় নেই ।” 
$ 
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যে পাহারা দিবার কথাটা গোপন করিতে চাধিতেছিল 
সেটা প্রকাশ করিয়! ফেলিবার মুখে আসিয়! চম্পা চুপ করিয়া 
গেল । টুলু বিশ্মিত ভাবে প্রশ্ন কমিল- “কেন ?__না এসে 
উপায় নেই ?” 

চম্পা ততক্ষণে আবার সামলাইয়! লইয়াছে, বলিল-_-“এ 

যে, ম্যানেজারকে কথ! দিয়েছি |” 

কিছু যে একটা গোপন করিয়া ফেলিল টূলু সেটা বুঝিতে 
পারিল, একটু নুখের দিকে চাহিয়া রফিলি। চম্পা তাড়াতাড়ি 
অন্ত কখ। আনিয়া! ফেলিল-_ সই পুরানো কথাই, বলিল-_ 
“না, আপনারা যান এখান থেকে, সত্যি অনেক বিপদ |” 

টলু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল---“আবার 

ভুতের ভয় দেখাচ্ছ-__” 

চম্পা ব্যাকুল ভাবে বলিল--“ভয় নয় সত্যি ।” 

“কি রকম ?” 
“আপনার পেছনে পোক লেগেছে । আপনাকে আমি 

এখনও সব কথা বলি নি, তেবেছিলাম বলবার দরকার হবে 

না। হুপুরে ঘষে লোকটা ধার কাছে আপে সে ম্যানেজারের 
চন্ন, চর খপলে ঠিক বোঝায় না, চরের কাজ খবর নেওয়া, ওর 
উদ্দেন্টঠ কিন্ত জন রকম ।” 

“খুন জখম ?” 

“আশ্চর্ধ হবার কিন্তু নেই।” 
“কি করে জানলে ?” 
“ওকে আমি ধেখেছি এই পথ দিয়ে গভীর রাণিয়ে যেতে । 

ছ'জন থাকে । তিন দিন দেখেছি।” 
“একটা লোক এই পথ দিয়ে যায় বলে ত এট! প্রমাণ হয় 

না সে খুন করবার মতলবেই ঘুরে বেড়ায় ।” 

*কিপ্ত ঠিক সেই লোকটাই দিনের বেল! নিত্যি দাঞ্ছর 
কাছে এসে কেন অত খোঁজখবর নেবে ? 

শহয় ত__” 

বলার উদ্দেশ্য ছিল হয় ত লোকট। সত্যই চম্পা 

বিবাহের কথার জঞ্তই আসে, কিন্ত বল! ঠিক হইবে কিন! 
বুঝিতে না পারিয়া একটু চোখ হুলিয়! চা্িতেই চৃষটি স্থির হইয়! 
গেল । 

শোবার ঘরের দোরচী খোলা ; দেখিল বিছানার মাথার 
কাছে রাস্তার দিকে যে জানালাট! তাহার ছুইটী গরাদ ধরিয়া 

একটা! লোক মাথা দুরাইয় ঘুরাইয়া! ঘরের ভিতরটা দেখি- 
তেছে। বেশ সবল চেহারা, ঢুলগুলা! ঝ'ণাকড়া ঝাকড়া । 

“কি দেখছেন ?”- বলিয়া চম্প! টুলুর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া 

ফিরিয়া! চাহিতেই লোকটা! একবার সুখ তুলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে 
মাথাট! নামাইয়! লইল। 

“কে ?”__ বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টু অগ্রসর হইতেই 

চম্পা গেঞির নিচে! টীনিয়। বরিল, বলিল-_“'ঘাবেন ন!, 
সেই লোকটা ৷” 
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_-ভয়ে এক মুহূর্তেই তাহার চেছারা অন্ত রকম হইয়া 
গেছে। 

আটকা পড়িয়া! টুলু একবার চারিদিকে চাহিয়া! দেখিল, 
কিছু না পাইয়া চেয়ারের নড়বড়ে হাতলট! তািয়া লইয়া 
গেঞ্িটাতে একটা টান দিয়া বাছির হইয়া গেল। রাস্তার 

' মাঝখানে দাড়াইয়! চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে, চম্পা 
আসিয়া পাশে দীড়াইল। হ্ীপাইতেছে, তাহারই মধ্যে 
চাপা স্বরে বলিল-_%সেই লোকটা! ; আক স্থলে কাউকে ন! 
দেখে...” 

টৃহগু প্রশ্ন করিল--“কেন স্কুলে ওরা কেউ নেই? এই 
বললে: ..” 

চম্পা হকচকিয়া গেল, বলিল-_“না"*"".সে কথা নয়" 

মানে-"*চলুন আপনি, ওদের তৃলিগে ।” 

টুলু তীক্ষ দৃষ্টিতে চম্পার মুখের পানে চাহিয়া ওর এই 

অপংলগ্ন কথাগ্ডল! শুনিতেছিল ; একটু ভাবিল, তাহার পর 
বলিল-_“না', তুণে কাজ নেই, অযথা একট! গোলমাল হয়ে 
ওদের মুখ দিয়ে খনি, বন্তি-_-সারা গঞ্জভিছিতে ছড়িয়ে পড়বে 
কথাটা । এই পর্ধস্তই থাক না, ও আর আসবে ন1!। চল, 

তোমায় পৌঁছে দিয়ে জাসি ।” 

চম্পা কতকটা তিরক্ষারের দ্বরেই বলিল “পৌঁছে দিয়ে 
আপনি ফিরে আসবেন এখানে ?--তার মানে ?” 

বেশ, তবে ভেতরেই এস ।$ তোমার সঙ্গে কথাগুলো 
এখনও শেষ হয় নি।” 

“এ একটা ভান! চেয়ারের হাতলের ওপর ভরসা করে ?” 

টুলু একটু হাসিয়া! বলিল “তুমি এসই না, আমি নিজে 
তভাঙা নয়। তা ভিন্ন আছে অস্ত্র ঘরে, তাড়াতাড়িতে 

খেয়াল ছয় নি।” 
আবার সেই ভাবে ছুইজনে বসিয়া! ও দীাড়াইয়া প্রছিল। 

ফখা কিন্ত সফ্ধে সক্ষেই আরম্ভ হইল না। টুলুর মুখটা বড় 
কঠিন, একটা বাধা পাইয়া ভিতরের প্রতিজ্ঞা যেন কঠোর 
হুইয়! উঠিয়াছে, যেন কোন কঠোর উত্তর আশঙ্কা করিয়াই 
চম্পা আর কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না। 

ছুই জনের মধ্য দিয়! ভন্ধ রাত্রি গড়াইয়! চলিয়াছে। 

এক সময় যখন শেষ রাত্রের স্বজায়ু জ্যোৎলাটুকু জান হইয়া 
আসিয়াছে, চম্পা বলিল-- “এবার আমার যেতে হবে; একটা 
কথ! ধিপোপ করি, এর পরেও আপনি থাকবেন এখানে ?” 

“ন] থাকার কথা কোথ! থেকে আসে ?” 

“জাজ রাত্রে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন আপনি ।” 
টুলুয হিট! ল্লি্ধ হইয়া! আপিল, বঙিল--“কি হারাতে 

বসেছিলাম সেইটেই দেখছ চম্পা, কি পেলাম আজ রাতে 
সেট! ত তোমার চোখে পড়ছে ন1।"*'থাকবার লোভও ঢের 

বেড়ে গেছে আমার । তবে হ্যা, প্রাণচাকে আগলে রাখতে 
হবে বৈকি | তার উপায়ই ভাবছিলাম এতক্ষণ ।” 

প্রবালী 
ও তি ও পাত আগ 

১৩১৫ ও 
দস সপ উজ জি ও হি জট ইল চে শা জপ জা গজ অত শান শর ও চপ শে এল সর সি আন অর হজ জি 

শক ?” 

“সকালে জার একবার ম্যানেজারের কাছে যেও, ব'লো 

তুমি হীরককে ত ছেড়ে থাকতে পারবে না, তিনি যেন 
পেপ্লাদ জার পেঞ্সাদের শ্রীকেও এখানে এসে থাকতে হুকুম 

দেন। ব'লো আমার রাজী করিয়েছ, আমাদের যে চাকরের 
ঘরটা জাছে তাইতে এসে থাকবে ।” 

“তাতে কি হবে ?” 

“তাতে জনেক কিছুই হবে, ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, 

পরে দেখতেও পাবে । আপাততঃ এই হবে যে তোমায় 

সারারাত ্ষুলের দরজায় বসে পাছার! দিতে হবে না, হীরক 
আর প্রহ্ণাদের ছেলে গলাবাজ্ধি করে সে কাক্টা বেশ ভাল 
ভাবেই করে যেতে পারবে ।” 

টুঙগুর স্িপ্ধ ঈষং-হুসিত ঘূন্টির উপর নিরতিশয় বিস্ময়ের 
দৃষ্টি ফেলিয়! চম্পা প্রশ্ন কগিল_-“আমি বসে বসে পাহারা 
দিই ?--বাঃ কে বলঝে ?” 

“তোমায় সঙ্ে এত কথা হবার পরেও সেট! জঙ্জের 

কাছে জানতে হবে চম্পা ?.."যাও এবার তোর হয়ে এসেছে।” 

হু 

টুলু এবং ৮ম্পার নজর পড়িতে যে পোকটি জানাশার নিচে 
অদৃষ্ঠ হইয়া গেল তাহার নাম নিবারণ । এই লোকটিকেই 
চম্পা! গভীর রাত্রে বারচারেক বালিয়াড়ির পথে চলিয়া যাইতে 

দেখিয়াছিল এবং এ-ই প্রতিদিন হুপুধে আশিয়া বনমালীর কাছে 
তাহার বিবাহের ঘটকালি করিতেছিল। নিবারণের সঙ্গে 

ম্যানেজার রতিকান্তের পরিচয় এবং সন্বপ্ধের ইতিহাস একটু 
নুতশ ধরণের $ 

কলিকাতায় এক দিন সঙ্ধ্যায় ট্রাম হইতে নামিয়া বাসায় 
আসিবার সময় বুতিকাস্ত টের পাইলেন সোনার চেনে গাথা 
তাগাটা অন্তহিত হইয়াছে । গরমের জভ পাগ্রাবীর হাতাটা 
কই পর্যস্ত লুটানে! ছিল, এই স্ুযোগেই কে হাতসাফাই 

করিয়াছে। ট্রাম থেকে বাড়িট। অল্প ঢুরেই, গেট ঠেলিয়। 
ভিতরে প্রবেশ করিবেন, একটি লোক থুব সম্্রমের সঞ্িত 

সুইয়! অভিবাদন করিয়া ধাড়াইল, বলিল-_্হুদুরের সঙ্গে 

একটু প্রয়োজন আছে |” 

কতিকাস্ত প্রশ্ন করিলেন, “কি প্রয়োজন ?” 

লোকটা এক নজরে এক বার চারি দিকটা দেখিয়া লইয়! 

বলিল --““একটু নিরিবিলি না হলে ছবে না ।” ব্রাস্তাটা একটু 
গিয়াই একটা পড়ো জমিতে পড়িঘ্াছে, নিজেই বলিল-_ 
“এখামট। মন্দ হবে না|” 

রতিকান্তের একটু কি রকম মনে হুইল বটে, রাত 
হইয়াছে, তায় পাড়াট! একটু নির্জন, তবু অএসর হইলেন। 

সামনাসামণি হুইয়! দাড়াইলে লোকট! কামিজটা! তৃলিয়! 

ফতুয়ার পকেট হইতে চেননুদ্ধ তাগাট1! বাহির করিয়! একটু 
হাসিয়। বলিল-_-“'হবুয়েরই মাল, চিনে লেন ।” 



পৌব 
চেনট! একজায়গায় শুধু কাটা) হাতে লইয়া রতিকান্ত 

অতিমাত বিস্মিত হইয়' বলিলেন-__“তুমি কোথায় পেলে ?” 
লোকটা একটু ফ্রাত বাহির করিয়া! হাসিয়া বলিল-_ 

পহভুরের শরীল থেকে ।” 

“তুমিই সরিয়েছ ?-__নিজে তুমি ?" 
“হ্জুর জার নক্! দেবেন না, এমন আব্র কি বাহাছ্ন্ির 

কাজ?” 
রতিকান্তের আর কণা জোগাইল না খানিকক্ষণ চুপ 

করিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর প্রশ্ন 
করিলেন-_-“আ'ব!র কিররিয়ে দিলে যে?” 

“ছঞ্জুরের কাছে যন্ধ কোন চাকরি পাই-""” 
“কি চাকরি ?” 

“অধীন কি দরেধ লোক একটা! লমুনে৷ দিলাম হক্জুরকে, 
ভরসা পাই ত কাল সাগিফিটি হাজিক্প করতে পারি, দেখে 

ব্যবন্বা কর্পবেন।” 

“সার্টিফিকেট |---বিন্ময়ের উপর আর এক চোট বিস্মিত 

হুইয়া ধরতিকান্ম একটু মুখের পানে চাহিয়া! রছিলেন, তাহার 
পর বপিলেন--“কিগ্ আমি ত গাটকাটার সপ্ণার নয় ।” 

লোকট' গত কাটল, তাহার পর বুঁকিয়া ভান হাতটা 
রতিকান্ডখের পায়ের কাছাকাছি লইয়! গিয়! আবার নিজের 

মাথায় ঠেকায় সোজা হইয়া ধ্রাড়াইল, বলিল-_ “অমন কথা 
শুনলেও পাপ হুজুর? হুজুরপের কলকেতায়, খাইরে ফলাও 

কারখানা, অনেক রকম ভাল-মন্দ লোকের প্রয়োজন, তাই 
দ্বারণড হয়েছে গোলাম. একখানি লোয়ুনো দেখিয়ে । এর 

চেয়ে ঝড় কাজেও গোলামের কারিগুরি আছে-_-সাট্রাফিটি 

দেখলেই বুঝতে পাঁপবেন হুজুর ।” 
রৃতিকান্ত আর একটু চুপ থাকিয়া খলিলেন-_ “বেশ এনো 

তোমার সার্টিফিকেট ।” 

“কাল এই সময়, এইখানে ।” 

“বেশ, এস ।” 

গেট পর্যন্ত আসিল লোকটা, তাহার পর বিদায় লইস্মা 
খানিকটা আগাইয়। গেলে, রতিকান্ত আবার গেটের বাহিরে 
আসিয়া ভাকিলেন, কাছে আজিলে বলিলেন-_“বেশ পরিফার 

ভাবে সরিয়ে জাবার দিয়ে তো গেলে, তোমাকে পুলিসে 
ধরিয়ে দিতে তো পারতাষ-.-অন্তত কাল ত তার ব্যবস্থা 

করতে পারি ।” 
লোকটা! মুখের পানে চাহিয়া এবার একটু নুতন ধরণের 

হাদি হাসিল, বলিল--“সে লোক নয় আপনি হুজুর, এটুকু 
ন! বুঝলে আমাদের ব্যবপা চলে কি করে?” তাহার পর 
জাবার অভিবাদন করিয়া] চ/লয়া গেল। 

পর দিন যথাসময়ে রতিকান্তের হাতে সার্টকিকেটটা! 
পৌঁছিল। প্রায় ছয় ইফি১ছয় ইঞ্চি একখানি পার্চমেন্টের 

কাগজ, ব! দিকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছাপ! সার্টিফিকেচেয় 

নঅব-সজ্যা ৪ 

গং, ভান দিকে হাতে লেখা । রতিকাস্ধ বিশ্মিত নয়নে পড়িয়া 
গেলেন £ 

নাম-_-নিবারণ পালধি 

বয়স-_চঙ্জগিশ 

ওজন- এক মণ সাতাশ সের 

ছাতি.-.চষ্টিশ ইফি 

হাত সাফাইয়ের দাম 

হাল তারিখ তক--আড়াই হাজার 

ধুন হাল তারিখ তক-_তিন 
বিশেষ-_কানের পিছনে চোখ । 

সর্ঘার কাঙ্গুরাম 

পিসিছেপ্ট 

সার্টফিকেটের মাবখানে যথারীতি একটা বাদামি ষ্্যাম্প 
মারা, উপরে লেখা “সর্দার কালুরামের আখর1 নিচে 
লেখা “হাড়কা্টা লেন গলি' ; মাবখামটায় সেই দিনের তারিখ 
বসানো। 

এরকম অস্ত ব্যাপার রতিকান্তের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম, 

তিন-চার বার কাগজটী। পড়িয়া! মুখ তুলিয়া চাহিতে নিবারণ 
ধুব ঘট! করিয়া! সেলাম করিয়া একটু দন্ত বিকশিত করিল 

রতিকান্ড প্রশ্ন করিলেন-_“তা হলে তোমার নাম নিবারণ ?” 
"আজে হা হুছুর |” 
“ছাড়কাটার গলিতে তোমাদের, আখড়। ?” 
নিবারণ একটু হাপিয়! বলিল-__“তা হলে কি স্মঠাফিটিতে 

লেখা থাকত হুজুর? অত কাচা কার কেউ করে? দিব্যি 
গালভর] পছন্দসই নাম তাই সর্ধারজী ইষ্টাম্পোরে বসিয়ে 

দিয়েছেন, যে রকম আপিস-পান়্! হ'ল ভ্যালহোসি ক্ষোয়ার 
সেই রকম, গলির নামাতে সার্রীফিটির মযো! বাড়ল, এই 
আর কি!” 

“আর কাঙগুরাম ?” 

নিবারণ আবার জিত কামড়াইয়া বলিল- “তিনি জলজ্যা 
মহাপুরুষ । অর্ধীনের ওপর নেকনন্ধর় হলে কোন-না-কোন 
সময় সাক্ষাৎ হবে ।” 

“কি চাকরি চাও ?” 
“বাধা চাকরি নয় হুজুর, বুধতেই ত পারেন। সাঠীফিটি 

দেখা রইল, ধেমন যেমন গোলামের দরকার পল়্বে বলবেন, 

গোলাম খেধমতে হাজির হবে; এই আর কফি।'."কাজ দেখে 

বকশিশ, তার পর কপ! হয় কিছু বাধ! খোরাকীর হুকুম করে 
দেবেন, ছুজুরদের ভরসাতেই তো! বেঁচে থাক] ?” 

সমস্ত ব্যাপারটা কৌতৃকে-পাস্ভীর্ধে মেশানো, শেষের 
কথাটিতে বিশেষ করিঘ্বা একটু কৌতুক বোধ হওয়ার 
রৃতিকান্ত একটু মুখ তুলির! চাছিয়া হাসিলেন । তাহার পর 
প্রশ্ন করিলেন- “কিন্ত তোমায় ঠিকানা? পাব কোথায় 
তোষায় 1” 



২৪৮ 
বি 

“এবার যোগ করে মিত্যিই হাজরি দেব হুর । কৃপা 
একটু কায়েমী হয়ে গেলেই ঠিকানা লোট করিয়ে দেবে 
গোলাম । হ'জন ছ'জনকে ভালে! রকম না চেনা পয্যত্ত-_ 

বুধতেই পানেন হজুয়...” 
হাসিল একটু । 
গেট পর্যন্ত সঙ্গে আসিয়া! বিদায় লইবার সময় বলিল-_ 

“আজ থেকে হুজুরের সব মাল র্দারজীর হেফাজতে জানবেন, 
রাস্তায় পড়ে থাকলেও কারুর খু'টে নেবার বুকের পাটা 
নেই কলকেত] শহুরে ।***গোটা-পাচেক ট]াকা হুছুর, লোতুন 
চাকরির ভেট দিতে হবে সদ্ণারজজীকে | কপাল-জোরে লম্বর 

এক কেলাসের চাকরি হ'ল কিনা, পাচ টাকা 1” 

পকেটেই ছিল, একটা পাচ টাকার নোট রতিকাস্ত 
নিবারণের হাতে দিলেন । 

আজও নিবারণ খানিকট! গেলে রতিকাস্ত গেটের বাহিরে 
আসিয়া আবার ডাকিলেন, কিরিয়। আসিলে বলিলেন__ 
“একটা কখ। নিবারণ, সার্টিফিকেটে তোম।র বিশেষ গুণের 
মধ্যে লেখ! আছে--কানের পেছনে চোখ, ব্যাপারটা বুঝলাম 
না ত।” 

নিবারণ আবার একটু দত্ত বিকশিত করিয়া হাসিল, 
তাহাতে তাহার ভাটার মত চোখ ছুইটা আরও যেন ঠেলিয়া 
বাহির হইয়া আসিল, বলিল-_শ্ছ্জুর এখানে গ্রাড়ান।” 

নিজে আট-দশ হাত তফাতে চলিয়া! গেল, তাহার পর 
বলিল-_“ধুঁই বার যট। খুশি আঙ,ল তুপুন হুর ৷” 

রতিকাস্ত বুত্তা আঙ,ল আর কড়ে আউল গটাইয়া লইয়া 
ভান হাতট! একটু তুলিলেন। নিবারণের মুখ উন্টা দিকেই, 
ঘাড়ট! একেবারেই দিধা, টের পাওয়া যায় না যে কোন দিকে 
একটুও ঘোরানো, বলিল-__ “হুর তিনটে আঙ্ল তুলে 
ধয়েছেন ।” 

তাহার পর ফিরিয়া কাছে আসিয়া সেই ভাবে হাসিয়া 
বলিল-_“ভগবান এইটুকু খ্যামতা ফালতু দিয়েছেন হুলুর, 
জানেদ লোকটাকে করে খেতে হবে ত। মানে পিছনকার 

জিনিস ঘুরে দেখতে হয় না, তবে এ হাত-কয়েক তফাৎ 
চাই |” 

এর পুর্বে কাজ লইয়া নিবারণের কয়েকবার গঞ্জভিহিতে 
আলা হইয়! গেছে। হ্ু-একটা ছোটখাটো! কাজ ছাড়া সার্ট- 
ফিকেটে আরও ছুইটি খুন জমা হুইয়াছে। পরিষার হাত, 
গতিবিধি খুব প্রচ্ছন্ন । কানের পিছনে চোখ আছে বলিয়া 
বেশ নিলিপ্ত ভাব বজায় রাখিয়া অনেক খবর রাখিতে পায়ে। 
এই ক্ষমতার জন্তই স্থুলের গেট পার হ্ইয়া প্রথম দিনই টের 
পাইল ছ্বুলের গেটে চম্পা । চম্পার একটু সন্দেহেরও অবকাশ 
হইতে দিল নাযেসেধর! পড়ি! গেছে।...এর পর স্বর 

প্রবালী ১৩৬৫৩ 

সাজিস্া তাগ খু'জিতে লাগিল, অবন্ত বুদ্ধিটা কতকটা ম্যানেজার 
রতিকান্তের | 

ম্যানেজারের সঙ্গে নিবারণ দেখ! করে গভীর রাজে, তার 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 

সকালে চম্পার সঙ্গে ম্যানেজারের সে ব্যবস্থা! ঠিক হুইল । 

তাহার পর নিবারণের এ যাত্রায় গঞ্রভিছিতে কাজ স্থগিত 

রকিল। কথাট] কিন্তু গিবারণকে বলা হৃয় নাই। যেখানে 

তাহার থাকার ব্যবস্থা সেখানে কয়েকবার লোক পাঠাইয়া- 
ছিলেন ভাকিয়! আনিবার জঞ্ক, দেখ! পায় নাই। ম্যানেজার 
একটু উদ্ধিপ্ন ভাবেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় 
রাত যখন প্রায় আড়।ইটা, নিবারণ আসিয়! উপস্থিত হইল, 

বড় জবর সংবাদ আছে।” 

ম্যানেজার প্রশ্ন করিলেন__-“কি 1” 
“আজ যুগল মূর্তি দেখলাম, ছঁড়িটা ওরই বাসায় ।” 
মানেজার এই সময় গোলাপী নেশার থাকেন, একটু 

যেন চকিত হুইয়াই সোক্া হইয়া বসিলেন, রলিলেন ...“ত।ই 
নাকি 1” গান্তীর্ধষের মধ্যে ভিতরের আনন্দটা একটু কুটিয়! 
বাহির হুইল। 

নিবারণ বলিল--..“এতে সুবিধে এই হ'ল হুজুর সে 
হুটোকে একসঙ্গে পাঠটার করে দ্রিলে কারুর আর সন্দেহে 
করবার থাকবে না কিছুই-.-আপনি সব রটে যাবে ছটোতে 
তেগেচে। এখন হুদ্ুরের হুকুমের য| দেরি, তবে জার একজন 
লোক চাই । একটু খলিফ! গোছের ।” 

ম্যানেজারের আনন্দের কারণ প্র্যানটা এত ভ্রিত সফল 
হুইয়! উঠিতেছে দেখিয়া ; চম্পা যে এত ত্বরায় কাজে নামিয় 
যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই এতটা! সফল হইবে আশা করিতে 
পারেন নাই। শুধু যে আনন্দিত হইলেন তাছাই না, বেশ 
খানিকটা শ্বত্তিও বোধ হইল, কেননা কতকটা প্রয়োজনে এবং 
কতকট। জাক্ষোশের বশে টুঙ্গুর পিছনে নিবারণকে লাগাইলেও 
এটা বুঝিতে পারিতেছিলেন যে অন্ত খুনে আর এ খুনে তফাৎ 
অনেক । টুল ব্যানাঞ্জি কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর ভাই-পো, 
তাহার এটাও জানা যে, মানেজার টুলুর উপর চটা-_কিছু 
একটী ঘটলে তাহার উপরই সন্গেছ হইবে । আরও চেঁর 
পাইয়াছেন টুলুন্ন পিত। রাজসাহীর বেশ বড় উকিল এক জন। 
খনি নিষণ্টক করিতে বোধ হয় অন্ত কোন উপায় ছিল না, 

কিন্তু ব্যাপারটা! বেশ গুরুতরই হুইবার সম্ভাবনা ছিল। এখন 
এ বেশ হইল, চরিত্রের গলদ লইয়া ওসব বড় কাজ চলিবে না 

চূলুর, আমলই পাইবে না কাহার কাছে; এদিকে মাষ্ঠান- 

মশাই আসিলে তাহাকেও জড়াইয়া স্ছলের সুনামের জঙ 
ডাহাকে দুদ্ধ সরাইয়া পথ পরিষ্কার কর! সহজ হইবে; চিঠি 
ত র্বহ্লিই।'.'য্যাপারটি ঘড় মনোজ্ঞ হইয়া! উঠিয়াছে 



পৌঁ 
গোলাপী নেশায় সঙ্গে বেশ মিলাইয়| মিলাইয়! উপভোগ 
করিলেন দিজের চালের এই সফলতাটুকু, তাহার পর 
নিধারণকে বলিলেন__”“এট1 আপাতত তোলা রইল নিবারণ, 
তোমাকে একটু অন্ত কাজে যেতে হবে...” 

নিবাহণ একটু বাধ! দিয়া প্রশ্ন করিল-_““তোলা! রইল 

কি হুজুর 1--এমন একটা &্রাও জাপনি হ'তে পথ বেয়ে 
এলা 1...” 

বেশ বিশ্মিত এবং ক্ষুদ্ধ হইয়াই করিল প্রশ্নটা__একেবারে 
ডবল বকশিশের আশায় ছাই পড়ে... 

ম্যানেজার সব কথা ভাঙিলেন না, বপিলেন- মেয়েটা! 
এসেই গোল বাধালো যে, বড় বানু, ওকে আমার হাতে রাখতে 

হবে নিবারণ, আপাততঃ কিছুদিন । 

অবঙ্ঠ তা বলে তোমার বকশিশের জনে ভাবনা নেই; 

বরং ফিরে যাবার আগে আর একটু কাজ কতে যাও, কাত্রাস 
গড়ের দিকে গ্রাইকের গোলমাল হব হব করছে, কে করছে; 
কিভাবে করছে দেখে আসতে হবে, স্কুলের ফ্ড মাঞ্টারকে ত 

তুমি দেখেছ। সেই লোকটাই কিনা একটু জান! বিশেষ 
দরকাগ্ন । যত শীগগির পার ফিরে আসবে কিন্তু, আমায় একটু 
বাইরে বেক্তে হবে । 

৩ 

পর্ন সকালে চম্পা আসিয়া, প্রহলাদ আর প্রহলাদের 

বৌয়ের গুলে আসিয়া! থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল, 
আবদার করিয়া বলিল, সে হীরককে ছাড়িয়া থাকিতে 

পারিবে না। 

ম্যানেজারের মনটা খুব ভাল ছিল, হুকুম! সঙ্গে সঙ্গেই 
হইয়া গেল। রহুন্ড করিয়া! বলিলেন- “তুই যাকে যাকে ছেড়ে 
থাকতে পারবি নি সব এক জায়গায় করে দিচ্ছি চম্পা ।” 

চম্পা একটু রাগের ভান করিয়া বলিল-_“এঁ হ্বীরাফে 
নিয়েই যার সঙ্গে অমন আড়াআড়িটী হয়ে গেল জোন. করে 
তো! তার সঙ্গেই এক রফম এক ছাতের নীচে থাকতে হচ্ছে... 

কি যে আপনাদের উব্গার হবে জানি না-তার ওপর ঠা! 
করে কাটা খায়ে হুনের ছিটে দিন্.*.” 

নিবারণের কাছে, “থাড়াজাড়ি' যে কত দুর জে-খবর 

পাওয়ার পর অভিনয়! বেশ উপভোগই করিলেন ম্যানেজার, 

শুধু একটু হাসলেন, তাহার পর বলিলেন-__“নে, তোর হীরার 
ব্যবস্থাও করে দিই ।” 

সামা একটু থাণিয়া অঞ্ত দিনের চেয়ে একটু বেশী প্রশ্রয় 

দিয়াই বলিলেন _“খরের ভেতর থেকে আমার অফিস লেটারের 

প্যাডট। নিয়ে আম্ব ; চিনতে পারবি তে।? আন ফাউণ্টেন 
পেনটা 1” 

চম্পা আমিয়! দিলে-একটু হাসিয়া বলিলেন__-“ন1 চিনলে 

নব-সঙ্গ্যাল ২৪৯ 

চলবে কোথা থেকে ? তোকে বে জামার প্রাইভেট সেক্ষেটারি 
কয়ছি।” 

চম্পা ঈষৎ হাসিয়া বলিল-_“ঠা্া রেখে কাজ করুন 
শ্রথম |” 

“তাও ভাবি আবার, তুই হুকুম করবার যাহুষ, তাবে 
থাকবি কি করে।” 

লিখিতে লিখিতে কথাটা বলিয়া এক জায়গায় একটু 
াড়াইয়া অল্প একটু ভাবিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন_ 
“টাকাটা কি লিখি বল্ দিকিন ?” 

চম্পা আবার রাগ করির1 বলিল---“কিছু না বললেও তো! 

বদনাম দিচ্ছেন যে হুকুম করছি***” 

“তবু বল্ই না।” 
“আপনাদের তে! হাত ঝাড়লে পাছাড়-_গোটা দশ টীকা 

দিন না অন্তত।” 
“অফিস ষ্ট্যাম্প আর কপির প্যাডটা নিয়ে আয়, পাকা 

ব্যবস্থাই করে দিই তোর ছেলের ।” 

আনিলে ছক্ষনামাটা শেষ করিয়া তাহার হাতে দিয়া 

বলিলেন.-..“দেখ ১ সায়েখি স্কুলে ছ'বছর পড়েছিলি তো, কিছু 
কিছু বুঝবি । নে, এবার ষ্্যাম্পটা বসিয়ে দে।” 

আর কিছু নাবুএ্ক, সংখ্যাটা ধেখিয়াই বলিল চন্পাঁ_ 

পনের টাকা ! একটু যেন অঙ্ভমনক্ক হইয়া! গেল, তখনই সে 
ভাবট। চাপিয়া অল্প হাসিয়া বলিল-_-“কাপনার দয়! 1” 

ম্যানেজার চেয়ারে গ! ঢালিয়া দিয়! স্থিরভাবে সিগারেটে 

কয়েকট! টান দিলেন, তাহার পর বলিলেন-_“চম্পা, তোকে 

একট বড় কাজ দিয়েছি, তার মর্মও তুই বুঝিস, আর ভালে! 

ভাবে জারম্তও করেছিস । এখন তোকে তেতরের কথ! একটু 
বলার মতে সাহস পাচ্ছি।” 

চম্পা! বলিল--_-““বলুন ।” 

“খনিতে একটা বিপদ আসছে, বাইরে বাইরে এসে 

পড়েছে, এখানেও আসবে, জার সেটার বাহন যে মাষ্টারমশাই 
আর এই ছেলেটা সেটা নিশ্চয় তুইও বুঝতে পেরেছিস ।” 

চুপ করিলেন, চম্পাও চুপ করিয়া! আছে দেখিয়া প্রশ্ন করি- 
লেন “ফা কসনাযে?” 

চম্প! একটু হাসিয়া বলিল-_-““আমর] অত বুঝি ?...তবে, 
ছ'জনকেই একটু কিরকম কিরকম মনে হয় বটে ।” 

তীক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তরটা শুনিয়া বলিলেন- “এবার 
নিজের ঘরের কথ! তোকে বলি একটু, আমায় দিন কতকের 
জন্ত বাইরে ঘেতে হুবে--আপাততঃ ধিন দশেকের হছে খাচ্ছি, 

বোধ হয় আরও কিছুদিন হয়ে ঘাবে। অশেকদিন থেকেই 

তাবছি বেরুব, কিন্ত উৎপাত ঘটাতে পারে বলে বেকই মি, 
এখন তুই এ কাজটু₹ হাতে তুলে নিলে ভাবছি বেরুব ৷” 

একটু হাসিয়। বলিলেন-_“মানে, তুই-ই য্যানেক্জার হয়ে 
রইলি আন কি।” 



৫ 
উনিও 

চম্পাও একটু হাসির! বলিল-_“গরীবকে বাড়াচ্ছেন তো 
অনেকথানি, কিন্ত কি চাল দিয়ে ওরা কি কাজ করে সেকি 
আর আমি বুঝতে পারব ?” 
“তোকে কিছু বুঝতে ফবে না, কিছু করতে হুবে না, তুই 

শুধু আগলে থাকবি, সেখানে তো৷ তোর চাল পাকাই, মানে, 
যাকে বলে অব্র্থ?” 

সিগারেট! শিভিয়া যাওয়ায় ধরাইতে ধরাইতে কথাটা 
বলিলেন ম্যানেজার, তাই দেখিতে পাইলেন না চম্পার মুখটা 
হঠাৎ গল্ভীপন আর আরক্িম হ্ইয়া উঠিল; মুখট! ঘুরাইয়। 
লইলও একটু । 

একস পরে বাজবে কথা বলিম্বাই আটকাইয়। রাখিলেন 
অনেকক্ষণ, লঘু রহত্ত, ফরিনাকরি-.-.এই সখ; অজপধিনের চেয়ে 
একটু বেশি আক্ষারা দিয়া । চম্পা যোগ দিয়াও গেল, তবে 
ম্যানেজারের যেন যনে হল কোথায় কিপের একটা অভ্ভাব 
ঘটিয়াছে, আর এটা স্প& অনুভব করিলেন রহস্তের মধ্যেও 
কথার মোড় ঘুরাইয়া ঘুরাইয়' শালীনতার একটা সীম! বজায় 
রাখিয়া গেল, তাহার বেশি আগাইতে দিবে না তাহাকে । 
অব্থা থুব সুতার সঞ্ষে । বেশ একটু নুতন ঠেকিল। চলিয়া 
গেলে নিজের মনেই বলিলেন--“মেয়ে্! সত্যিই মন্ধল 

নাকি ?” 

'অনেকক্ষণই একপুষ্ঠে চাহিয়! অগ্মনন্ক হইয়! রহিলেন। 

একটা মিশ্র চিন্তার স্রোত মনে বহিয়] চলিয়াছে, তাহার মধ্যে 

কি একট! বেদমারও রেশ আছে...অথচ তিশি তো চানই যে, 
চম্প| খুব অগ্ডয়দ হৃইয়! গিয়া! টুলুকে নীচে টানিয়া আনুক । 

চিগাটটাকে অন্ত দিকে ফিরাইয়া লইলেন, কাজের দিকে । 
যদি তাই হয়, অর্থাং এর মধ্যে যদি হৃধয়ের ব্যাপার আসিয়া 

গিয়। থাকে তো চম্পার হাতে এমন গুরুতর ব্যাপারটা ছাড়িয়া 
বাহিরে গিয়া বদা চলিবে কি?.-"আবার একট! নুতন 
পিগারেট পুড়িল, তাহার পরে একটা! কথ! মনে হইল- যাইবার 
আগে ব্যাপারটা বোধ হয় একটু জানাজানি করিয়া দিলে মন্দ . 
হয় না_..এই যে চম্পার মত একটা যুবতী, কোথাও কিছু নাই, 

হঠাৎ টুপুর সান্গিধ্যকামী হৃইয়! পড়িল ।.."কিত্ত কি করিয়। কর! 
যায়? 

ভাবিতে ভাবিতে উপায়ও ঠাহর হইয়া গেল। বেশ সুক্ষ 
অথচ ভদ্র উপায়-_-অতি সহজেই গঞ্জডিহির ভগ্রসমাজের নজর 

টুলুর উপর নিবদ্ধ হইয়। পড়িবে, আপাততঃ টুলুর উপর, এর পর 

মাষ্টারমশাইয়ের উপরও । তাহার অনুপস্থিতিতে আপাততঃ 

অনেকট1 কাজ হইবে, তাহার পর শেষ পর্ধস্ত মাষ্টরমশাইকে 

সরাইতেও গোলমাল হইবে ন!। 

ম্যানেঞ্জার পরের দিন বৈকালে ছ্ুল কমিটির মিটিং 

ভাকিলেন। ছোট জায়গার ছুলে মুখ দেখাদেখি করিতে 

করিতে মেম্বার হৃইয়! পড়ে জনেক, অর্থাৎ ধিশিষ্ঠ কেহই বাদ 

পড়ে ন!। মিটিগ্ে সবাই আশিতে শ। পারিলেও, জন বারে! 

প্রবালী 
(৪০ টি চপ আশ উঠ ও ০০ এ ক মাউস এ চি রিচি 

১৫৩ 
শরির ইনি বিএসইসি শর রড জজ রর পপি সি চাপ রি বসিহররপ বারা 

লোক হৃইল-_ইউনিয়ান বোর্ডের লেমিডেই বাজারের কয়েক- 
জন বিশিষ্ঠ আড়তদার, গঞ্জভিহ্ির বাহিরেই একটি জমিদারি কুঠি 
আছে, তাছার নায়েব আরও সব। য্যানেজার ছাড়! খনিক় 
তরফ থেকে আছেন পরেশবাবু। সবাই যে ম্যানেজারের 

সপক্ষে এমন নয়, ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেপী লোক, আর 
সবার মতে] সব কথাতেই সায় দিয়া যায় না। আরও ছু-এক 

জন আহে এই রকম, খঙ্দর পরে, মাঝে মাঝে বেসুর! গায়। 

তখে মানেজারের প্রন্তিপতি ধুব বেশী, তাহার প্রন্তাবটাই 
বেশী খা্টে। 

মিউগের কাজ বেশ থানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় 

হঠাৎ বনমালীর বাসায় শিশুকঠের আওয়াজ উঠিল । প্রহ্লাদের 

বে। তাহার জাগের দিনঈ আসিয়! গেছে, হীরক বোধ হয় 
দ্বমাইতেছিল, উঠিয়া ক্রেক্গন জুঁড়িয়া দিল। মেম্বারদের 
অনেকেই বিস্মিত ভাবে মুখ তুপিয়া চাহিল, ছ-এক জন প্রশ্ন 
করিল-.-“কচি ছেলের গল] যে হঠাৎ ?” 

ম্যানেজার একটা নুযে!গ খু'জিতেই ছিলেন, মুখ তুলিয়া 
বলিলেন -£ও ! সেইযে আমাদের খনির সেই ছেলেট!, 

সেই মেয়েটা যেটাকে ৪017, করেছে ।” 

পরেশবাধুর দিকে চাহিয়া ধগিলেন-_-“কি শাম মেয়েটার 
পরেশবাবু ?” 

পরেশবাবুও নাম জানেন না যোটেই, বলিলেন__ “ও, 
চপণদাসের মেয়েটা ?” 

এ সব মিটিডে কাজের চেয়ে অকাজ্জের কর্থাই বেশী 

চলে, তাহারই সঞ্জান পাইয়া একজন বঞজিল-_“ত। এখানে 

এসে ছুটল যে ?..'মেয়েটার তেমন স্ুশখম নেই গঞ্জডিছিতে 
তাই জিগ্যেস করছি ।” 

অপর একজন বলিল-_“মেয়েটা শুনেছি স্কুলের চাকরটার 
নাতনি । তাই বোধ হুয়-*.” 

ম্যানেজার একটা প্রস্তাব লিখিতেছিলেন, একটু ঠোঁট 
বাকাইয়া হাসিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন- “তাই 
কি ঠির ?...পরেশবাবু বলুন না, জাপনি ত ঘ্যাপারটী 
জানেন ?” 

তাহার পর নিজেই কলমটা রাখির! দিয়! বলিলেন-_ 
“আসলে ছেলেটিকে নেয় প্রথমে অন্ত এক জন, মাারমশাইয়ের 
বাসাতেই থাকে, জামায় ত তার আত্মীয় বলেই পরিচয় দিয়ে- 
ছিল। সেই বোধ হুয় কোন একটা বন্দোবস্ত করেছে ।” 

শন্দরধারী একজন যুবক একটু তীক্ষ দৃষ্টিতে চাছিয়! 

শুনিতেছিল, বলিল-_-“সে ছোকরা ব্যানার্জি কোম্পানির 
অন্ুপমবাবুর ভাইপো । মাষ্টারমশাই-ই আমায় বলেন ।” 

ম্যানেজার বলিলেন-_-”ও | তাহবে; আমায় বললে 
মাষ্টারমশাইয়েরই আত্মীয় ।” 

এক জন প্রশ্ন করিল-_-“ত1 এরকম লুকোচুরি খেলবার 

মানে ?” 



৩ শত সপ চর আস গুল জর জন তা জি জপ 

০পোষ 

ম্যানেজার আবার কলম তিন লিখিতে আরস্ত /) করিয়া 
বপিলেন--“গ্রত মানে খুঁজে ফেরবার ফুরসত নেই আমার ।” 
পেখাণ মাঝে একবার একটু কলম খামাইন! বলিলেন-_“মানে 

নিশ্চয় আধ্যাত্মিক নয '” 
এঁটেই আঞ্জকের মিটিঙে শেষ প্রস্তাব ছিল, লিখিয়া 

ফেলিরা বলিলেন -“এই হ'ল, আপনার! শুনুন সবাই ।” 

কাজ শেষ হওয়ার পরও কাগজপত্র গোছানোর মধ্যে 

গল্পের জেরট!। চপিল একটু । খুব ভাল -_খিশেষ করিয়! 
চরিত্রের দিক ধিয়া খুব ভাল, এমন লোক আবার অনেকের 

চক্ষুশূল। একজন বপিল-__“তা কতদিনকার ব্যাপার এটা ? 
আমর! ত জানতাম যে মাষ্টারমশাই-..” 

খন্ধরধারী ঘুবাটি বেশ একটু জাপাইয়! বাধ! দিল, বলিল-_ 

“তিনি দেখত 1” 

ম্যানেঞ্জার এমন সুযোগট। হাতছাড়। করিলেন না। 

কা হইয়া গেছে, চেয়ার ঠেপিয়া উঠিতে উঠিতে বপিলেন-_ 
“আমি ত সেইজঙ্চেই ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি। তাকে ধেখ- 

চবিএ বলেই ঞ্ানি, তিন এসেই একট| ব্যবহ্া। করবেন-"*মানে 
সরিয়েটপ্িয়ে দেখেন এদের |” 

পামান্ত একটু বিরতি দিয়া বাঁললেন--“কিন্ত তা যদি না 
করেন-*? 

শয়েববাবু শ্রষ্ৃতির সুখের উপর একবার দৃষ্টিটা ধুলাইয়। 

শ|শিয়া বলিলেন--.-““চলুণ), সে পরের কথা পরে হখে | 

অমি আখার কয়েক দিনের জন্তে খাইরে যাচ্ছি! একবার 

কণ্পাউওুটা ঘুরে আপি চলুন, সেকেও মাষ্টার মশাই বলছিলেন 

_মাষ্টারমশাইয়ের খাপ বাইরের দেয়াল খাশিকটা তেঙে 

গেছে” 

উদ্দেশা ছিল টুপুর চেহারাও এক বার সবাইকে দেখাইয়া 
বেওয়া, একটু বোধ ২য় আশা ছিশ চম্পাকেও এখানেই পাওয়! 
যাইতে পারে। চম্পা ছিল না, আপে নই খশি হইতে । 

_ৃত্তন কালের যাত্রী ৫১ 
শি এস ০০০ উদ ০ ত হা পা অস্ত অত শি জন হত আন্ত জজ ০ তপতি” জজ ৬ জর এ হাতির 

টূনু ঘরে ছিল, খাহিরে আসি অনি ভাবেই হাত তুলিয়া 
সবাইকে নমস্কার করিল, দৃ্টিটা অবশ্য শেষ পর্যস্ত ম্যানেজারের 
উপরই গিয়া! ধাড়াইল। তিনি বলিলেন --“'আপনি তা হলে 

এখানেই আছেন] মাষ্টারমশাই ত আজও এলেন না, 

ব্যাপারখানা কি? আপনাকে শতুন করে কিছু লেখেন নি 
আর ?” 

_-অতি হ্থন্ম একটু ব্যঙ্গের হাসি; টুলু স্পষ্ট করিয়াই 
হাপিয়া উত্তর দিল-_“আজ্ঞে না, পুরনো কথ! নুতন করে 
আর কবার লিখতে হ্য় মাঞ্গষকে ?” 

এর তিক্তান্বাদটি অবশ্য মুখে আসিয়া রছিল ) তবে সান্ত্বনা 
রহিল যে, বেশী গুলতন ন। করির! ইসারায়-ইঙ্িতে সমস্ক 
ব্যাপারটি সধার সামনে বেশ ধরিয়া দেওয়া হইল । এরর পর 

পথ নিশ্চয় সহজ হইবে। 

নিবারণ আপিল তিন দিন পরে । খবর দিল গোপমাল 

ওদিকে প্রচুর । কিগ্ড যে লোকটি আতন্তন লাগাইয়াছে সে 
ধিশ পাচেক গে ওখান থেকে কোথায় চলিয়া! গেছে। 
চেহ্াগার ধা বর্ণনা শুনিল, মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে অনেকটা! মেলে 
বটে। 

তাহ হইপে মাঞ্টারমশাই এই বার কিরিলেন । দেখা হৃওয়। 

নিতান্ত দরকার, ম্যানেজার আরও ছু-এক দিন হ্যা! যাওয়া 
স্থির করিলেন । 

পর্রধিনই কিঞ্ত বণমালী আবার একট! দরখাণ্ড আনিকা 
হাজির করিণ, আরও দিন-সাতেকের ছুটি চাছিতেছেন মাষটার- 
মশাই, অর্থাৎ গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত । গ্রীম্মাবকাশটাও বাহিয়েই 
কাটাইতে চান, অনুমতি চাহিয়াছেন। 

কতকট৷ নিশ্চিন্ত এখং কতকটা নিরাশ ও বিষুড় হ্ইয়া 

ম্যানেজার তাহার পরদিনই যাত্রা করিবাধ আয়োজন 
করিলেন। 

ক্রমশঃ 

নৃতন কালের যাত্রী 
শ্রীকরুণাময় বনু 

দেখেছি অনেক টা, এই চাদ সম্প্ণ নৃতন 

আক।শ-গাডের জলে ভেসে আসা স্বর্ণাত বরণ 

মদ্দির €প্রের প্রায়? বণাস্তের অশান্ত বাতাস 

মুদুলিত আত্মহঙ্ে রেখে যায় কথার আভাস 

অন্ষুট গানের মতো ) পুষ্প গঞ্জে আমস্র পথ 

ছ-জনে রয়েছি বসে, ধ্যানস্তব্ধ রাত্রির জগং। 

পাখীর] গিয়াছে নীড়ে, খিকমিকি ম্লান নদীজল, 

ছায়াপথে যেতে যেতে কারে খোজে নক্ষত্র সকল। 

পথ কি হ'ল না শেষ । আমাদেরে! যেতে হবে দুরে 

লুুর পথের বাফে, নবঘন নীল শৈলচুড়ে, 

বিশ্ষুদ্ধ সমুদ্র প্রান্তে । এ জীবে রয়েছে প্রাচীর ,__ 
প্রসারিত রু্ধজাল, ভানাও।ল হয়েছে অধিক, 

ঘুর্জিতে নূতন দেশ, অভ্যুদয় যেখ! খর্ণযুগ, 
সর্ষের আলোয় ্াত বিকশিত লক্ষ হাসি মুখ, 
হর্গয় সাহসী প্রাণ স্বত্যুকীর্ণ রণ্ডের অক্ষরে 
নুতণ জীখন আকে,- যাত্রী মোর। 2তন বঙারে । 

আগ্রকেত ভালোবাসা আজ নয়, মানুষের হাতে 
নুতন কালের রাখী বেঁধে দিহু নুতন প্রভাতে । 



হরাজ-সাধনা বনাম সিবিল সাবিস 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

বিগত ২১শে ও ২২শে অক্টোবর অন্তরা সরকারের শ্বরা 

সচিব সর্থার বল্পভতাই পট্টেলের আহ্বানে বিভিন্ন প্রদেশের 
প্রধান মস্ত্রিগণ নিষ্উ দিল্লীতে সমবেত হুইয়! আলাপ-আলোচনার 
পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতীয় সিবিল 
সাধিসতুক্ত কর্ধচারীমগুলী নিয়োগের দারিত্ব ভারত-সচিবের 

 পরিবর্ধে ভারতের জ্বাতীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণ আশু কর্তব্য । 
বর্তমান বর্ধের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল সিবিলিয়ান কর্প- 

চারীকেই সরকারকে জানাইতে হইবে তাহার1 নুতন সংস্থায় 
নুতন সর্ডে কর্ম করিবে কি না। যাহারা জ্বাতীয় সরকারের 
অধীনে কর্ম করিতে জনিচ্ছক তাহাদিগকে পূর্বচুক্তি মত ক্ষতি- 
পূরণ দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া! হইবে । ভারতবাসী মাত্রেই 
এই সংবাদে উংকুল্প হইয়াছেন। ভারতীয় সিবিল সাবিস 
ভারতে ব্রিটিশ প্রতুত্ব তথা শাসনের একটা মত্ত বড় স্তত্ত__ 
ইচ্ছাকে চিরতরে অব্যাহত রাখিবার একটা প্রধান উপায়। 
লয়েড জর্জ ইহাকে “ঠীল ক্রেম' বা ইম্পাতের কাঠামো! আখ্য। 
দিয়াছিলেন । এই সাধিসে প্রবেশলাভ করিয়া দেশ-শাসনের 
দ্ারিত্ব গ্রহণ করাকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্বরাজ-সাধনার একটি 
প্রধান অঙ্গ বলিয়া শ্বীকার করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস প্রথম 

অধিবেশন হইতেই এই উদ্দেশ্্ে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়! এ বিষয়ে 

জনমত গঠন করিতে অগ্রসর হন । আজ কংগ্রেস তথা ভারতীয় 
মহাকজাতির উদ্দেন্ট সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে । এই সময় এই 

শাসক-গোষ্ঠীর পূর্বেকার ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের উপর ইহার ঘাত-প্রতিঘধাত সম্বন্ধে আলোচনা 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না! । 

দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ঠ ইঙ্চিয়া 

কোম্পানীর বঙ্গ-বিহার-উড়িযযার দেওয়ানী প্রাপ্তি হইতে ১৭৯৩ 

প্রঙটাৰ পর্যয্ত ইংরেজাধিঞকত অঞফলের শাসনকার্যা দেনী-বিদেঙী . 

তাগ্যান্েষীদ্ধের উপরই ভস্ত ছিল। তাহারা জনসাধারণের 
স্বার্থ অপেক্ষা! নিজেদের স্বার্থ ই বড় করিয়া দেখিত। এ কারণ 

শালনে অনাচার ও অব্যবস্থা চরমে উঠে। বিলাতের কর্তৃ- 
পক্ষের তখন যত ক্রোধ ভারতবাসীর্ধের উপর পিয়া পড়ে। 

কোর্ট জব ভিরেকউর্স ১৭৯১ গ্ীষ্টান্বে এই মরে এক আদেশ জারি ' 

করেন যে, ভারতীয় রক্ত যাহাদের ধমশীতে প্রবাহিত এরকম 

লোকদের সামরিক, অসামরিক বা নৌবিভাগীয় কোন কর্খেই 
নিয়োজিত কত! হইবে না | ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই আদেশ 

কাধ্যকরী হয় । এই লনের সনন্দে এপসন্বন্ধে আরও জুইটি 

ধার! মুক্ত হুয়। ইহার একটিতে স্থির হয় যে, ইংরেজাধিকারের 
মধ্যে যে-সঘ পদ শু্ড হইবে তাহা! যথাসময়ে কোর্ট অব 

ডিরেক্টরকে জানাইতে হইবে এবং তাহার! লোক নিযুক্ত 
করিস্া পাঠাইবেন। অভটিতে বল! হয় যে, কাউন্সিলের সদ 

ছাড়া অভ সকল কর্ঘচারীই চাকুরির বয়স এবং যোগ্যতা 
অনুসারে উপরিতন পর্দে উন্নীত হইবে । এ বংসর হইতেই 
এই নিয়মে কার্য আরঞ্ত হইল । ভারতীয় পিবিল সাবিসের 
ভিত্তি এইরূপে স্থাপিত হ্য়। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের 
ওজুহাতে এই সময় হইতে সরকারী কার্য্যে ভারতীয়দের একে- 
বারেই বাদ দেওয়! হইল । রাজ! রামমোহ্ন রায়ের যত যোগ্য 

লোকও সরকারের ফোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতে পারেন 
নাই, ইংরেজ কলেক্টারের অধীনে সাময়িক ভাবে কিছুকাপ 
দেওয়ানের কার্ধ্য মা করিয়াছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পচিশ বংসরে কোন ভারতীয়ই 
পূর্বব ব্যবস্থা মত সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয় নাই। 
তবে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টসেরে আদেশ মতে 

ভারতীয়ের। দেওয়াশী বিভাগের ছোটখাট পদ লাতের 
অধিকার পায়। ইহার পর মুদ্সেকে ও সদর আমিনের পদে 
তাহার! নিয়্োক্ধিত হইতে লাগিল । নুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন 

ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ এই সদর 
আমিনের পদে নমুক্ত হুইয়াছিলেন। তারতবাসীর প্রতি 
এতাদৃশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে আর্ত হইল । 

১৮৩৩ পরষ্টান্ধে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রান্তির পূর্বে হাউস অফ 
কমন্সে সিলেইউ কমিটিতে ১৮৩১-৩২ সালে ভারত-শাসন 

পদ্বন্ধে অন্সন্ধান ও আলোচনা চলে। এই সময় রাজা 

রামমোহন রায় বিলাতে উপস্থিত ছিপেন এবং কমিটি খারা 

অনুরুদ্ধ হইয়া কোম্পানীর ভারত-শাসন সম্বন্ধে নিজ মত 
লিখিয়! পাঠান । সিলেক্ট কমিচী সব দিক ,বিবেচন! করিয়া 
এই মত প্রকাশ করেন যে, জঅযোগ্যতা বা অবিশ্বস্ততার 

ওজুহাতে সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগ বদ্ধ 
করিয়া দেওয়া! মোটেই উচিত হয় নাই। কমিটি ভারতীয় 
নিয়োগের সম্পর্কে যে চা্রিটি কারণ উল্লেখ করেন তাহার ছুইটি 
এখনও প্রযোক্ধ্য-_বথ।, সুবিচার ও ব্যয়সংক্ষেপ। এ সময়েও 

সিবিলিয়ান কর্মচারীদের বেতন ছিল অসম্ভবরকম বেশী । চাত্ি 
বংসর একটি পদে অধিঠিত থাকিলে যে-কোন সিবিলিয়ান কর্শ- 

চারী পাইত বংসরে পনর হাজার টাকা, আর দশ বংসর পরে 
প্রত্যেকের বেতন হুইত বাধিক চণ্লিশ হাজার টাকা । ১৮৩৩ 
শরঙান্দের সনন্দে স্থিরীকুত হইল যে, উচ্চ দারিস্বপূর্ণ যে-কোন 
পদেই ভারতীয় নিয়োগ কর! চলিবে । কিন্তু কোর্ট অব 
ডিরেউসের চক্কান্তে সনদের এই ধা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইল। 
সে যুগে বিলাতে গিয়া! সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে সিবিল 
সার্বিসের যোগ্যত] অর্জন করা সম্ভব ছিল না। রাজা রাম 
মোহন রায়ের পুত্রস্থানীয় রাজারাম বিলাতে উপযুক্ত শিক্ষা! 
লাভ অন্তে অনয্ধপ যোগ্যতা অর্জন করিলে কোর্ট অব. 



টছিরে্র্স তাহাকে সিবিল সাবি'সে নিয়োগে সম্মতি দেন 
নাই । 
১৮৫৩ ষ্ঠ আবার কোম্পানীর সনন্দ লাতের সময় 

হুয়। পূর্ব প্রথাযত হাউস অক কমন্স সিলেনউট কমিটির উপর 

ইহার কার্ধ্যাকার্য্যের তদপ্তের ভার অর্পণ করেন । বিংশতি 
বংসর অতীত হইলেও ১৮৩৩ সালের সনন্দ অন্থসারে সিবিল 
সার্বিস তথা উচ্চতর দাক্রিখপূর্ণ পদে কেন একজনও ভারতীয় 
নিয়োগ কর! হয় নাই এ সম্বন্ধে কমিটিতে স্বক্তাবতঃই আলোচন। 
উপস্থিত হয়। এ যাবৎ সিখিল সাধিগে কোম্পানী ভিরেক্র- 

দের আত্মীয-স্বজনেরাই নিযুক্ত হৃইয়। আসিতেছিল) আগ্ীয়- 

পোষণ ফেতু অন্তদের ইহাতে বড় একট! স্থান হইত না। 
ইংরেজ জনসাধারণ ইফার বিরোধী হুইয়া উঠিল এবং দাবি 
করিল যে, এরপ ব্যবস্থা কর! হউক যাহাতে সকল যোগ্য 

লোকেরই ইহাতে স্থান হইতে পারে। কমিটি এই দাখি 
পূরণের অন্ত প্রতিযোগিতানূলক পরীক্ষ। গ্রহণের সুপারিশ 
করিলেন । প্রতিযোগিতাষুলক পতীক্ষার্থার| কর্খচাক্ী নিয়োগের 
ব্যবস্থা হইলে ভারতবাসীদের নিকটও শ্বতঃই ইহার দ্বার উন্মুক্ত 
হইবে । কিন্ত এ সময়ে এক শ্রেনীর লোক এই বলিয়া ইহার 
প্রতিবাদ করে যে, ভারতবাসীর1 দেওয়ানী কার্যে অধিকতর 

যোগ্য, শাপনবিক্তাগে তাহাদের মিয়োগ বুক্তিযুস্ঞ হইবে না, 
কেননা এ বিভাগে তাছাদের দক্ষত] প্রমাণিত হয় নাই । বঙ্গের 
প্রথম পেঃগবণর এবং ঝাছু শিবিলিয়ান সার ক্রেভাপ্িক হেলিভে 

কমিটির সম্মুখে এই মত ব্যস্ত করেন। তিণি জানও বলেন 
যে, ভারতবাসীর ঈর্ধ্যাপরায়ণ, কলিকাতার ্রসিডেগি 
ম্যাজিগ্রেট পদে সর্বপ্রথম একজন বাঙালী নিযুক্ত হওয়ায় 

তাহার বিরুদ্ধে বিন্ূপ ভাব দেখ! দিয়াছে | এই প্রথম বাঙালী 

প্রেসিছেন্সী ম্যাজিগ্রেট হিন্দ কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র রায় 
হরচত্জ ঘোষ বাহাহুর । হেলিভের এই উঞ্জির উপযুক্ত জবাব 

প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও জননেতা রামগোপাল ঘোষ সনঙ্গ আইন 
সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আলোচন! সভায় যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রদান 
করিয়াছিলেন । তিনি বলেন ঘে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং 

গাহাদের নিরোক্ধিত সিবিল সার্বিসতুক্ত কর্শচারীগণ ভারত- 

বাষীদের এ মগুলীতে প্রবেশ করিতে দিতে যে একান্ত 

অনিচ্ছ,ক, হেলিভে প্রমুখ ব্যক্তিদের অযথা উক্তি তাহার 
প্রমাণ । যাহ! হউক, পার্লাষেন্টে প্রতিযোগিতানূলক পন্বীক্ষা- 

দ্বার! সিবিল সাধিসে কন্দী নিয়োগ ধার্য হইল এবং ভারত- 
বাপীও ইহাতে প্রবেশাধিকার লাভ করিল । এ সময়ে পার্লা- 

মেপ্টে এই নর্খে একটি সংশোধনী প্রস্তাবও উদ্বাপিত হয় 

যে, ভারতবাসীঘের পক্ষে এই পরীক্ষ! দিবার অন্ত বিলাতে 
যাইবার প্রয়োজন হইবে ন, কিন্তু ইহা! ভোটে টিকে নাই। 

কিন্ত ইছার সপক্ষে ভারতবর্ষে শীত্রই আলোচনা সুরু হুইল । 

১৮৫৬ স্বষ্ঠাকে ব্রিটিশ ইঙ্িয়ান এসোসিয়েশন (খা! “ভারতবর্যায 

জন্তা” ) বিলাতে ঘোর্ড অফ কণ্টেলের সভাপতি নিকট এফ- 
৫ 

স্বয়াজ-সাধনা বনাম জিবিল সাবিস ২৫৩ 

খানি স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন । ইহাতে এই মর্দে লেখা 
হুইল যে, ১৮৩৩ এবং ১৮৫৩ সালের সনন্দ আইনে ভান্রত- 
বাসীদের সরকারী উচ্চ দায়িগ্বপূর্ণ পদ লাতের দুযোগ 
দেওয়া] হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত আদে! কার্যে 
পর্মিণত করিবার ব্যবস্থা হয় নাই । ইহার পক্ষে প্রধান ছইটি 

বাধা হইল-__ (১) বিলাতে গিয়! ভারতবাসীঞ্ধের সিবিল সািস 

পরীক্ষা দিতে বাধ্য হওয়া এবং (২) পরীক্ষার বিষয়সমূহ 
নম্বরের তারতম্য । ম্মার়কলিপিতে এই পরামর্শ দেওয়া হইল 
যে, ভারতবধের প্রেসিডেন্সি শহ্রসমূছে বিলাতের মত পরীক্ষা 
এহণের ব্যবস্থা কর। হউক, আর পরীক্ষার বিষয়গুলির নন্বয়েয 

তারতমা হ্রাস করিয়! সমতা স্থাপন করা হউক । স্থানীয় 
ইংরেজ-পরিচাশিত পত্রিকাগুলিতে এই ম্মারকঙগিপির বিরুদ্ধে 

তীত্র সমালোচনা! হইল। তাকারা আরও বলিতে লাগিল 

যে, সিবিল সাধিসে ভারতবাসী প্রবেশ কম্ঠিলে ভীষণ 
অনর্থের হৃষ্টি হইবে । “হিন্দু পেটিয়ট' তারতবাসীর রখপাজ 
রূপে এ কথার যোগ্য উত্তর দেন। “পেটিরট'-সম্পাদক 
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পেটিয্ট-সম্পাদক হরিশ্চন্জর যে সকল গুরুতর অপরাধে 
গিবিল সার্ধিসভুক্ত কর্ণচারীমগ্ুলীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া 
ইছার উচ্ছেদসাধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শত বংসর পরে 
তাহা! শতগুণ বদ্ধিত হইয়াছে । প্রথম হইতেই ইছার! এদেশে 

ব্বৈর-শাষন চালাইতে আরম্ভ করে এবং সর্বপ্রকার নিয়মান্থগ 
শাসন প্রবর্তনে বিদ্ব ঘ্টাইতে থাকে । পাছে পাশ্চান্ত্য ভাব- 
ধার! ভারতবাসীদের মনে গাথিয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রগতির 

পথে উদ্দ্ধ করে এই আশঙ্কায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে ইহারা 
বাবর বাধা দিয়াছে। অন্তানত ব্রিটিশ-অবিকৃত অঞ্চসবৃছে 
যেরপ স্বাধিকারমূলক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত ইয়াছে এখানে 
তদহুরূপ কিছু যাহাতে প্রতিঠিত না হয় তজ্জড ইহাদের 

চেষ্টার অস্ত নাই। সর্বোপরি সকল রাহীয় ক্ষমতা ইহার] পরি- 

চালিত করায় দেশী বিদেশী সফলের পক্ষেই তাহা! অসম হইয়া 
উঠিয়াছে । এই সকল কারণে “সিবিল সাধিস” ব্যবস্থা! শী 
তুলিয়া! দেওয়! জবন্তক । 

কিন্ত তুলিয়! দেওয়া দুরে থাকুক, এই মগুলীতে ভারত- 
বাসীদের নিয়োগ দ্বারা ইহার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধনেও 

কর্তৃপক্ষ বাধ! দিয়াছেন । সিপাহী বিপ্রোছ আরম্ভ হওয়ায় 
এ সম্পর্কে আলোচনা কিছুকাল বন্ধ থাকে | এই বিদ্রোহের 

শেষের দিকে রানী ভিক্টোরিয়া! ভারতের শাসনভ।র কোম্পানীর 
নিকট হইতে স্বহত্তে গ্রহণ করেন। তখন তিনি ভারত-শাসন 

সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা! করেন তাহাতেও এ কথার ম্পঞঁ 

উল্লেখ থাকে যে, জাতি-বর্শ-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীর্দিগকে 
দেশ-শাপন ব্যাপারে যথাযোগ্য বান দেওয়া! হইবে । বিজ্রোহের 

অবসানে বিলাতের নুতন কর্তৃপক্ষ “লিবিল সাধিস' সন্বদ্ধে 
পুনরায় আলোচন! সুরু করেন। তাহাদের নিযুক্ত ইন্ডিয়া 
আপিন কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসীদের 

“পিষিল সাধিদ' পরীক্ষা! ভারতবর্ধে বপিয়াই গ্রহণ করা 
সমীচীন । কর্তৃপক্ষ এই সঙ্গত নুপারিশটি অগ্রাহন করিলেন ! 
এত দিন সংস্কত ও আরবী-_ প্রত্যেকটি বিষয়ের অন্ত নম্বর ছিল 

৩৭৫, পরস্ত গ্রীক ও লাটিনের প্রত্যেকটির নম্বর ছিল ৭৫০ 
করিয়া । কমিটি সংক্কত ও আরবীর মন্বর বাড়াইয়! ৫০০ 

করিবার দুপারিশ করিলেন । কমিটির এই সুপারিশটি কর্তৃপক্ষ 
এছণ করেন। 

ইহার পর ১৮৬৩ হ্রষ্ঠান্ষে সত্যেজনাথ ঠাকুম্ন বিলাতে 

গিয়া সিবিল সাধিস পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হইলেন । তিনিই ভারত- 

বাসীদের মধ্যে প্রথম সিবিলিয়ান। তাহার সঙ্গী ও বধু 
মনোমোহন ঘোষ পরীক্ষায় অক্কতকার্ধ্য হন । সত্যেক্রনাথের 
সাফল্যে ভারতবাসীরা যেমন উৎফুন্প হইল, ইংরেজেরা! ততো- 
ধিক বিমর্ষ হইয়া! পড়িল | ফেননা, তাহাদের এতকালেয় এক- 
চেটয়া অধিকারে ভারতবাসীয়! ভাগ বদাইতে অগ্রসন্ন 

প্রবাষী 
(কিনল নি ্ ররসিন্তসিজ 

১৩৫৩ 
লিটন এসির এস চি (রসি রর এছ এটা রি পাপ দস স্হি। স- সস জি 

হইয়াছে | বিলাতের কর্তৃপক্ষ অতিক্রত পূর্য্ব-বয)বস্থা বাতিল 
করিয়! দিয়া সংস্কত ও আরবীর নম্বর পুনরায় ৩৭ -এ নামাইয়। 
দিলেন। মমোমোহন ঘোষ ইহার পরে পরীক্ষায় আর উভীর্ণ 

হুইতে পারিলেন না, অবশেষে ব্যানার হইয়া শ্বদেশে 

ফিপিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৯ সালের মধ্যে ঘোল জন ভারত- 
বাপী সিবিল সার্বিস পরীক্ষা! দিলেও সত্যে্জনাথ ব্যতীত জার 
কেছ উত্তীর্ণ হইতে পান়েন নাই। উক্ত নিয়ম পরিবর্তনই 
ইছার প্রধান কারণ। 

যাহা হউক, ১৮৬৮ সাল হইতে কর্তুপক্ষ ভারতবাসীদের 

প্রতি কতকটী দয়াপরবশ হইলেন । ভারত-শাসনে ইংরেজ্ের 

প্রাধান্য অক্ষ রাখিয়া ভারতবাসীদের প্রতি প্রত প্রতিশ্রুতি- 

সমূহ কিরূপে অংশতও পালন কর! যায় ইহাই হইল তাহাদের 
ভাবনা । অনেক জালোচন! ও বিতর্কের পর্ন ১৮৭০ সালে 

তাহার! পার্লামেন্ট দ্বারা এই মর্খে একটি আইন করাইয়া লন 

যে, ভারতে বসিয়াই যোগ্য ভারতবাসীদিগকে উচ্চ ও দায়িত্ব- 
পূর্ণ পদে ভারত-সরকার নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং 

তারত-সচিবের অগ্চমোদন সাপেক্ষ তাহারা এই উদ্দেন্টে 

নিয়মাবলী রচনা করির! কার্ধ্যে অগ্রসর হৃইবেন। কিন্তু 

বাছাদের উপর নিয়মাবলী রচনার ভার দেওয়া হইল তাহারাও 

যে ভারতবাসীদের কোনরূপ শাসনক্ষমতা দানের বিরোধী। 

ধিলাত হুইতে বার বার অর হুইয়! ভারত-সরকার অবশেষে ' 
কিছু করা সুঞ্জিসঙ্গত বিবেচনা! করিলেন | উপ আইন বিধিবদ্ধ 
হইবার নয় বংসধ্ন পর্জে ১৮৭৯ সালে ভারত-সরক]র ভারত 

সচিব ধারা অন্গমোদন করাইয়া *্যাটুটাক্সী পিবিল সাবিস" 

নামে একটি বিশিষ্ কন্টামগলী গঠন করিতে আরম্ত করিলেন। 

সি হইল যে, ভারতবাসীদের মধ্যেই ইহা! সম্পূর্ণ নিবদ্ধ 
থাকিবে । দান্সিত্ব ও কর্তব্য প্রায় সমান সমান হইলেও 

সিবিলিয়ান কর্খচারীদের মত জেল! ম্যাক্ষিঠে্ট ও বিভাগীয় 
কমিশনার প্রভৃতি পদে তাহাদের নিয়োগ কর! চলিবে না, 

দেওয়ানি বিভাগেই তাহাদের বেশীর ভাগের স্থান হুইবে। 

তাছাদের বেতন হইবে উহাদের ছই-তৃতীয়াংশ। শাসন- 
বিভাগের কোন উচ্চতর পদে তাহাদের নিয়োগ করিতে 

হইলে ভারত-সরকারের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন হুইবে। 

ভারতবাসীর! এত দিন যাহ চাহিয়াছিল এব্যবস্থা তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শাসন-বিভাগের উচ্চতর পদ হইতে ভারত- 
বাসীদের বঞ্চিত করিবার ইহা! এক অপকৌশল বলিয়াও 
তাহার! বুৰিতে পারিল। 

শিবিলিয়ান-ত্ন্ত্র পরিচালিত ভারত-সরফারের নিকট 

হইতে উত্তরূপ ব্যবস্থ! ব্যতীত আর কিই-ব। আশা করা যাইতে 
পারিত | কিন্ত তাহাদের এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের মূলে 
জারও বথেষ্ কারণ ছিল। বিলাত-প্রবাস এবং পাঠাতালিকায় 

পক্ষপাতিত্বজনিত অন্গুবিধা সত্ত্বেও ১৮৭০-৭১ সাল হইতে 

ভারতবাসীর! সিহিজ সািস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে থাকে। 
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সত্যেত্রনাথ ঠাকুরের পর বিতীয় হং বলে ল বোদবাইকের প্রপদ 
বাবান্ধী ঠাকুর এবং বঙ্গের নুর়েজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিছবান্ী- 
লাল গুপ্ত এবং রমেশচজ্জ দত্ত সিবিলিয়ান হইয়া ১৮৭১ সালে 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পরও কেছ কেহ সিবিল 

সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাতে এদেশে ত্রিশ সিবি- 
লিয়ান-তন্ত্র ও বিলাতে রক্ষণপীল ইংরেজগণ আতঙ্কিত হইয়া 
উঠিল | সামান্ত কারণে সিবিলিয়ান সুরেন্্রনাথের কর্শচ্যুতিতে 
তাহাদের মনোভাব সুম্পষ্টই বুঝা গেল । *্াটুর্টরী সিবিল 
সাধিস” গঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের 
প্ররোচনায় ভারত-সরকার এক্সপও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, 

বিলাতে গিয়া সিবিল সাধিস পরীক্ষা আর ভারতবাসীদের 
দিবার প্রয়োজন হইবে না! কিন্ত এবিষয়ে জার অধিক দুর 
অগ্রসর হওয়াও আবন্থক হইল না। কেনন, বিলাতের কর্তৃ- 

পক্ষ ইতিমধ্যেই ১৮৭৬ সালে এই মর্ে এক হুকুম জারি 

করিলেন যে, পিবিল সািস পরীক্ষার্থীদের ভর্ধতন বয়স একুশ 

বংসয়ের স্থলে উনিশ বংসর কর! হুইল ] ইহার উদ্দেস্ট ছিল 

এই যে, এত অল্প বয়সে ভারতবাসীরা আমন বিলাতে গিয়া 
পরীক্ষা দিতে পাব্িখে না, ভারতের শাসকগোষ্ঠী বরাবর 

ইংরেজই থাকিয়। যাইবে । ১৮৮৩্রীষ্াবকে ইঙিয়ান এসো 
সিয়েশন হিসাব করিয় দেখান যে, উক্ত হুকুম জারি হইবার 

পর সাত-আট বৎসরের মধ্যে একজন মাত্র ভারতবাসী 
সিবিলিয়ান হইতে সক্ষম হুইয়াছেন। ম্থৃতরাৎ কর্তুপক্ষের 

উদ্দেন্ট কতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা! আর বিশেষ করিয়া 

বলিতে হইবে না । ভারতের তৎকালীন বড়লাট লঞ্ড লিটনের 

উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | তিনি এই মর্দে 

লেখেন,_ 
“আমর। সকলেই জানি যে, ভারতবাসীদের সিবিল 

সািসে নিয়োগের দাবি কখনও পূরণ হইতে পারে না বা 

হইবে না। ফাজেই তাহাদের এই দাবি প্রকান্ডে অস্বীকার 
কর! ও তাহাদের বঞ্চন! করা- এই ছইটির একটি পথ জামা- 

দ্বিগকে বাছিয়া লইতে হৃইয়াছে। আমর! দিতীয়টি অবলম্বন 

করিয়াছি । বিলাতে ভারতীরদের প্রতিযোগিতানূলক পরীক্ষা] 

গ্রহণের ব্যবস্থ/ .এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা-.. 

আইনকে ব্যর্থ করিয়! দিবার নুম্প্ ও লুচিদ্িত অপকৌশল 
ছাড়া আর কিছুই নহে । যেহেতু এ পজখানি গোপনীয় সেহেতু 

একথা বলিতে আমার বিশ্বৃমাত্র দ্বিব! নাই বে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 

ও তারত-সরকার কেহই এই অভিযোগের উত্তর দিতে 

পারিবেন নাঃ আমরা মুখে যাহা অঙ্গীকার করিন্বাছি কাজে 

তাহ! ষোল আনা ভঙ্গ করিতেছি ।” 

বারংবার আধাতে ভারতীয় সমাঞ্জের রাজনৈতিক বুদ্ধি 

ইতিমধ্যেই কতকটা জাগ্রত হইযাছিল। ১৮৭৬ সালের 

সন্রকারী ব্যবস্থা, অর্থাৎ সিবিল সাধিস পরীক্ষা্থাঁদের বয়স 

হান কনিকা উনিশ বৎসরে নাফানো, ভারতবাসীর়। বিন 

্বরাজ সাধন! বনান সিবিল সার্বিস 
শিস শি পা পরি হই ইন উরি রিনি ওএস সর 
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প্রতিবাদে প্রবর্তিত হইতে দেয় নাই । ভ্রিটিশ ইঙিয়ান এসো- 
সিয়েশন এ যাবং শুধু কতৃপক্ষের নিকট ন্মায়কলিপি প্রেরণ 
করিয়া ভারত-শাসন ব্যাপারে নিদ্ধেদের মতামত জাপন 

করিতেন। কিন্ত নব-্প্রতিতিত ইঙ্চিচান এসোসিয়েশন বা 
ভারত-সত] জনসাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ শুদ্ধদাত্র পারকলিপি 
প্রেরণে সপ্তঃ ন! থাকিয়া ইহার প্রতিবাদে গণ-আন্দোলনের 

সুআ্রপাত করিলেন । র্া্রীয় অধিকার লাভের উক্ষেতে একপ 
ব্যাপক আন্দোলন ভাল্মতবর্ধে এই প্রথম জারঘ্ত হইল । উত্ত 

সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদে ১৮৭৭ সালের ২৪শে মাচ্চ কলি- 
কাতা চাউনহলে মহারাজ! নরেক্রক্কফের সভাপতিত্বে ভারত- 

সভা! এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করেন। জ্বাতি-ধর্শ নির্বিি- 

শেষে ভারতবাসীরা ইঙ্াতে যোগদান করিয়াছিলেন । ধর্প- 
নেত৷ ব্রহ্জানন্দ কেশবচত্র পেনও সভায় উপস্থিত থাকিয়া 
ইছার উচ্ছেস্টের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন ৷ শুধু 

কলিকাতায়ই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রহিল না, বঙ্গের বিভিন্ন 

অঞ্চলে এবং সমগ্র ভারতে সভা! সমিতি কিয়! ইহার গ্রতিধা 
জাপন করা হইল । ভারত-সভার পক্ষে দেশপুজা দুরেন্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বার়- 

বার সমগ্র ভারত পরিগ্রমা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে জনমত 

গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন। বিলাতেও প্রতিনিবি পাঠাইয়া 
প্রতিবাদ জাঁপনের ব্যবস্থা] কর] হইল । ভারত-সভা বিখ্যাত 

বাগ্মী লালমোহন ঘোষকে এই উদ্দেন্তে ১৮৭৯ সালে বিলাতে 
প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে বিভিপ্ন জনসন্ভা় মর্দুম্পর্শা 

ভাষায় ভারতবাসীর অভিমত ব্যক্ত করিলেন । তাহার কারো 
বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা পার্লামেন্ট সন্ত ভারত-বদ্ধু জন 

ব্রাইট বিশেষ সহায় হন এবং একটি সভায় সভাপতিত করিয়া 

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জাচরণের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্ত এত 
আন্দোলন সত্বেও কি বিলাতে কি এ দেশে সর্ধজই কর্তৃপক্ষ 
অটল রছিলেন। 

ভারত-সতা নিশ্চেষ্& ন1 থাকিয়া! পুনরায় ১৮৮৩ প্রীষ্ঠান্ধে 
উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারত-সরকার মারফত ভারত-সচিবের 

নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিলেন। তৎকালীন বদ়্লাট 
জর্ড রিপন এবং ব্যবহার-সচিব সার কোর্টনে ইলবার্ট ইহার 

যৌস্তিফতা৷ প্রতিপাদন করিয়! নিজ নিজ মপ্তব্য উক্ত স্মারফ- 
লিপির সঙ্গে ভুড়িয়া দিলেন। কিন্ত বিলাতের কর্তৃপক্ষ তখনও 
সিবিল সাধিস পরীক্ষার্থীদের বয়ল উনিশ বৎসরের উর্ধে 

বাড়্াইতে এবং ভারতবর্ধে পন্নীক্ষ! গ্রহণের ব্যবস্থা! করিতে 

সম্মত হইলেন না। শ্রই সময়কার ইলবারট আক্দোলনেন 

বূলেও বে এ একই মনোভাব কার্য করিয়াছিল তাহাঁও এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমীচীন । প্রথমতঃ ভারতবাপী ইংরেজদের 

মত শাসন-বিভাগে আসীন হৃইঘায় অধিকার লাভ করিবে 
এবং দ্বিতীয়তঃ তাছায়] ইংয়েজ সিবিলিয়্ানদ্গের লমান ক্ষমতায় 

ক্ষমতাবান হইবে ইহ ইংয়েজ শালকমগুলীর অল হ্ইয়! 
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উঠিয়াছিল। ভারত-শাসনের ঘনত্ব পিবিলিয়ান-গোষ্ঠীতে স্থান 
না ছইলে শাসন ব্যাপারে ভারতবাশীদের খ্বাবিকার প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারে না। একাবণ কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই 

এই জনমত প্রধিত করিয়া! একটি ব্যাপক প্রস্তাব প্রহণ 
করিলেন । 

প্রথম কং্রেসের এই শুকত্বণূর্ণ প্রস্তাবটিতে কয়েক বিষয় 
পরিষ্কার করিয্বা বল1 ইল । সিবিল সংধিদ পণীক্ষ। একই 
কালে বিলাতে ও ভারতবর্ধে গ্রহণ করিতে হইবে, গুণানুসারে 
পরীক্ষোস্ভতীর্ণ ব্যক্তিদের একই তালিকাছুক্ত কপ্সিতে হইবে । 

ইহার পর ভারতীয়েক! বিলাতে গিয়া আরও আবঞ্তক পরীক্ষার 
দিয়া আসিবে ।. পরীক্ষার্থীদের উদ্ধতম বয়স ধার্ধ্য করিতে 
হইবে তেইশ বংসর | প্রস্তাবে আরও বলা হইল যে, ছোট- 

খট কাক্ধ ছাড়া সকল বড় সরকারী চাকরিতেই প্রতিযোগিতা?- 
বৃলক পরীক্ষ দ্বার! কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে । কর্তৃপক্ষ 
প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে আর ব্ঘধিক দ্বিন চুপ করিয়া থাকিতে 
পারিলেন না। পর বংসরই ( ১৮৮৬ সাল ) একটি পাবলিক 

সার্বিস কমিশন বসাইরা তাহার উপর এ সব বিষয়ের চূড়ান্ত 

মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন । ফমিশন ছুই বংসর কাল 

সাক্ষা-প্রমাণ গ্রহণ করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত ছইলেন। 

কমিশন ঠ্্যাটুটারি সিবিল সার্ধিস তুলিয়া দিবার সপক্ষে মত 

দিলেন । তারা সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থাদের বয়স তেইশ 
বংসরই ধার্ধা.করিলেন বটে, কিন্ত এদেশে পরীক্ষা গ্রহণের 

বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন । তীগছারা এই মতের জঙ্গকৃলে 
কারণ দর্শাইলেন যে, প্রথমতঃ ছিন্মরাই এ বাবস্থা চাহিতেছে 
এবং দ্বিতীয়তঃ এরূপ বাবস্থা! দার! শিক্ষায় উন্নত হিন্দুরা উপকৃত 

হইবে, শিক্ষায় অন্য্রত যুসলমানদের ইহাতে কোন সুবিধা 

হইবে না। ভারতের জাতীযতাবোধের উন্মেষ কালে শাসন- 
কার্ধো ভারতীয় হর্তত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই যুক্তি কতখানি দুষঈীয় 

তাহ! পরে ভারতবাসী সম্যক বুঝিতে পারিয়াছে। কমিশনের 
মুসলমান সন্ত সার সৈয়দ আহমদ খ'! এই যুক্তির যাথার্থ্য 
স্বীকার করিয়া অধিকাংশের মতেই মত দিলেন হিন্দু 
সদন্তগণ এই যুক্তি গীকার করিতে না পারিয়া এ সন্বদ্ধে 

ভিন্ন মতজ্ঞাপন করিলেন । সব দিক আলোচনা করিয়া এখন 

নিঃসঙ্গেছে বল] যাইতে পায়ে যে, ভারত্তবর্ধে কিস্ু ও 
মুসলমানের মধো সাল্প্রদ্দাপ্িক ভেদবুদ্ধির বিষ এই কমিশনই 
প্রথম ছড়ায় দিয়া যান। 

কষিশমের রিপোর্ট বাহিক় হইলে কংখ্রেস পরব্ভাঁ 
সাধারণ অধিবেশনে ইচ্ছা উপর নিজ অভিমত জাপন করিয়া 

একটি প্রত্ভাব গ্রহণ করেন। নেতৃরন্দ সিবিল সার্ধিস 

পরীক্ষার্থাদের উর্ধতম বয়স তেইশ বৎসরে উন্নীত করায় আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন, কিন্ত একইকালে বিলাতের মত এদেশে 

পল্ীক্ষা। গ্রহণে কমিশনেম্ব আপতিতে ক্ষুদ্ধ হইলেন । ইছার পর 
১৮৯৩ লালের ২য় ভূন পার্লামেণ্টে লয়কাক্স পক্ষে লহ্কারী 

প্রবাঙী ১৩৫৩ 

ভায়ত-সচিবের বিরোধিতা সত্বেও এই মর্শে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইল যে, ভারতবর্ধেও গিবিল সাবিস পরীক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে | দাদানাই নৌর়জী তখন পার্লামেন্টের সদন্ত | 

তিনি ইহার অগ্গকূলে এয়প অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেন 
যে, সদস্তগণ তাহা! অগ্রাহ করিতে পারেন নাই। কংখ্রেস 
পরবর্ভা অধিবেশনে এক আনন্দ গ্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষকে 

অন্থরোধ জানাইলেন যাহাতে এই প্রস্তাব শীগ্ধ কার্যে 

পরিণত করা হুয়। কিন্ত কর্ভুপক্ষ যে ইছার একাম্ত বিয়োধী। 

ভারত-সিব প্রকা্ছে পার্লামেন্টে গৃহীত প্রভাব অগা করিতে 

না পারিয়া ক্ভারত-সরকারের শিক মতামত চাহিয়া! ইহার 

নকল পাঠাইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে এমন সব 

মন্তব্যের অবতারণ] করিলেন যাহ] ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বার্থের 
পরিপন্ধী ৷ গিবিলিয়ানতগ্র-পরিচালিত ভারত-সরকারের পক্ষে 

ভাযত-পচিবের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হুইল না। তাহারা 
বারীতি প্রাদেশিক সরকারসমূহ্র মতামত গ্রহণ করিলেন 

এবং ইহ্ছাব বিরুগ্ে গীয় মত লিপিবদ্ধ করিয়া! ভাঙত-সচিবের 

দরবারে পঠাইলেশ। পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাবও কিরূপে 

কর্াব্যক্তিদের চফাঙ্জে অকেক্সো করিয়া তলা ধায় এক 

ব্যাপারট তাহার একটি চমৎকার উদাহরণ 

উনবিংশ শতাকধপ শেষ 'দকে লর্ড কাশ ভারতের 

বড়লাট হইয়া সাসেন। ঠাহার আমলে ভারতবালীর আশা- 
জাকাক্ষা পদে পদে বাহুত হইতে থাকে । ঠিনি মনে 

করিতেন, ইংরেজরাই চিরকাল ভারত শাসন করিবে । গ্ুতরাং 
সিবিলিয়ান-তগ্গে শ্বেতকায়দের প্রাধাঞড বজায় রাখিতে তিনি 

কায়মনে চেরা করিয়াছিলেন । প্পাপল উদ্দেশা চাপা দিয়া 

তারতবাসীদের ধোক। দিবার জন্জ তিনি এমন কথাও বলিক্- 
ছিলেন যে, ঘত সব সরকারী বর্ঘচারী আছে তাহার ত 

অধিকাংশই ভারতবাসী, কাজেই তাহাদের তুলনায় মুিমের 
সিবিল সাধিস কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ বসাইবার কোন হেতুই 
নাই | কিন্ত একথা জতি সাধারণ লোকেও বুঝিতে পারে 

যে, শাসন-ব্যাপাযে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে যত দেরি হইবে, 
আমাদের উদ্নতিও তত বিলগ্িত হইবে । এই করত প্রতিষ্ঠাই 

কংগ্রেগ মারফত ভারতবাসী চাহ্য়াছিল। এই কর্তৃত্ব সিবি- 

লিয়ান-তন্ত্র ঘায়াই পরিচালিত হ্য়। লর্ড কার্নেযর উদ্চি 
দ্বাত্া এই কথাই প্রমাণিত হইল যে, কর্তৃপক্ষ এই কর্তৃত্ব 

অংশতঃও ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী নন। 
ভারতবাসীর দাবি যতই প্রবল হইয়! উঠিল ইংরেজ সিবিলিয়ান- 

তন্ত্র ততই ভারতীয়দের মধ্যে ভেদ শঠি করিয়া ইছা! ব্যাহত 
করিতে (চষ্টা করিতে লাগিল । বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের সময় 

সিভিললয়ান-তন্ত্রের অপকীর্ধি আঙ্গ ইতিছাস-গ্রসিদ্ধ ঘটন! । এই 
সময় ছিন্দুকে ছয়ে! রানী এবং মুসলমানকে নুয়ো পানী পর্য্যায়ে 

ফেলিয়া, প্রথমটিকে দাবাইয়া রাখিয়া ছিতীয়টিকে বাড়াইয! 
ভুলিতে তাহান্বা অহরহ চেষ্টা করিতেছিল । তাহাদেয়্ এই 



স্বরাজ-সাধন! বনাম সিবিল সার্ধিস 

অপচেষ্টা এক দিক ১৯০৯ সালে প্রবর্ঠিত মর্ি-মিন্টো লাঁপন- 
সংক্ষায়ে পৃথক নির্বাচনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। 

সিবিলিয়ান পদে ভারতীয় নিয়োগের নানাক্খপ বাধ! 

পূর্ববংই রিয়া গেল । দেশের জননেতারা ইংয়েজ শাসক- 
বর্গের কারসাজি ধরিয়া! ফেলিলেন। কংখ্রেস-মঞ্চ হইতে 

এত দিন ইহার বিপ্ধে প্রতিবাদ হইয়া আসিয়াছে, ম্লি-মিন্টো 

শাপন-সংস্কার প্রবর্তনের পর কেন্দ্রীয় জাইন সন্ভায়ও এ বিষয়ে 

ভীষণ তর্ক উঠিল | এবারেও জনমত এত প্রবল হয় যে, সরকার 
অবশেষে ১৯১২ সালে লর্ড ইপলিংটনের সভাপতিত্বে একট 

রষ্ন্যাল কমিশন গঠন করিয়া! তাহার উপর এ বিষয়ে অনুসন্ধান 

এবং ইন্িকত্ব্য নির্ধারণের ভার দিতে বাধ্য হইলেন । 

এট কমিশনে পদস্ত ছিলেন সার আবদার রহিম, গোপালকুজঃ 

গেোখপে, ছার্ধার্ট ফিশার, র্যামসে ম্যাকভোনাচ্চ এবং লর্ড 

রোণ]জ্ডসে । কষিশনের কার্ধা কিরছ্গর অগ্রপর হলে 

গোপালকৃফ গোখলে মার! যান। ফুগ্ছের গতিকে কার্শা শেষ 
হবার এক বংসর পরে ১৯১৭ সালে কমিশন রিপোর্ট দাখিল 

করিলেন । ধিপোর্টে পাক্ষ্যদান কালে ভারতীয় মুষ্টিমেয় সিবি- 

লিগ্রানদের উপর ইংরেজ সিবিলিয়ান-তস্কের আক্রোশ প্রকাশ 

হঠয়া পরে । ভারতীয়ের। বিচারকার্ষো ভাল, কিন্ত শাসন 

খাপারে তাহাদের যোগ্যতা নাই প্রায় স্তর খৎসয় পূর্বেকার 

সার হ্রেডারিক ছে'পডের কথা এবারেও ইংরেজ রাজপুঞ্ষদের 

মুখে শুনা গেল! অথচ যে কয়েকজন মুট্িমের ভারতীয় 

পিবিলিয়ান জেল: ম্যাঞ্জিগঠেট ও বিভাগীয় কমিশনারের পদে 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার! হংরেজ সিবিলিয়ানদের অপেক্ষা 

কোন অংশেই কষ যোগ্যত! প্রদর্শন করেন নাই বরং কোন 

কোন ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতাঁই দেখাইয়াছেন। তবে 

সরকারী চক্চান্তে ইহা! অপেক্ষা উচ্চতর পদ তাহাদিকে দেওয়া 

হুম নাউ, কাজেই তঠাছছার] যোগ্য কি অযোগ্য তাহার একান্তই 
প্রমাণাভাব । ভারতীয় সিবিলিয়ানদের মুখপাত্র পে জানেজ- 
নাথ গুপ্ত কমিশনের সমক্ষে উদ মর্দে সাক্ষ্য প্রধান করিলেন । 

এদেশে সিবিল সাধিস পরীক্ষা! খ্রহণের সপক্ষে ভারতবাপী 
মাত্রেই মত দিয়াছিলেন । পরে আইন-সভায় ইফা! লইয়া 

বখন প্রশ্থ উঠে তখনও সরকার পক্ষে আগেকার যুক্তি উত্ধাপিত 

করিয়া বল! হয় যে, কোন কোন সম্প্রদায় অধিকতর শিক্ষিত 

বলিয়া এই মগ্পীতে তাহাদেরই স্বান ছইবে। ইহার উত্তরে 

তখন মহম্মদ আলী জিত্নাও কিন্তু বলিয়াছিলেন, সুপলমান 
সম্প্রদায়ের পক্ষে ভয়ের কোন কারণ নাই, কেননা তাছারা 
এখন জার শিক্ষার অনুন্নত নয়। যাহ! হউক, ইসলিংটন 

কমিশন দ্রিপোর্টে যে সকল সিদ্ধান্ত করেন তদহুধায়ী কার্য 

কর] হইলে ভারতবাসীদের অসস্তোষ আরও বাড়িয়া যাইত । 

অথচ তখন যুদ্ধের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ভারতবাসীদের 
সন্ধ্ র।খা থ্িটেনের একান্ত আবগ্তক হইয়া পড়ে। এরই সকল 

কারণে ভারত-সচিব এডুইন মন্টে্ড এবং বড়লার্ট লর্ড চেমস- 

হণ 

ফোর্ড কমিশনের লিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না। পরদ্ধ মণ্টেও 
সাছেব ১৯১৭ সালের নবেছর মাসে একটি সরকারী খোষণা 

ধায় ভারতবাসীদের জানাইয়া দিলেন যে, ভারত-শাসনে 

ভারতবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠাকন্ে শ্বায়ত-শাসন প্রবর্তনের শী 
ব্যবস্থা কর! হইবে । 

এই ধোষণা অহ্থযায়ী ১৯১৯ সালে পার্লামেন্টে নুতন, 
ভারত-শামন আইন বিধিবদ্ধ হইল, আর এই অনসায়ে কার্য 

আরম্ত হইল ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাগ হইতে । ইংরেজ 
পিবিলিয্বান-পুঙ্গবের! এ ব্যবস্থার মোটেই খুশী হইতে পারে 
নাই । তাহারা কেছ কেছ এদেশ হইতে তখন বিদায় লইল 

বে, কিছ্ত অধিকাংশই চাকরির মায়! ছাড়িতে না পারিয়া 
নব-প্রবর্ধিত শাপন-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ ছওয়] সত্বেও পূর্ববপন্ 
আকড়াইয়া রহিল। অবশ্য তাহারা যখন নূতন ব্যবস্থায় 

তার তবাসীদের প্রদত্ত ক্ষমতার স্বল্পতা বুঝিতে পারিল তখন 
তাহাদের ক্ষোভের আর কোন কারণ রছিল না । তাহার! 

খাস ভারত-সচিবের অধীন, লার্ট-বেলাের সঙ্গেও সরকারী 
কাজে মোলাকাতে কোন বাধা নাই, কাজেই প্রাদেশিক 

মন্ত্রীদের তাহারা একরপ কমলেও আনিল না । ওদিকে 

কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রতি নির্ধ্ম বাবহারে উত্তাক্ত হইয়া 

নুতন শাপন-সংক্কার বন্ধনপূর্বক অসহযোগ আন্দোলন আরম 

করেন। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ষা ও প্রগতিঙ্ীল প্রচেষ্টা- 
সমৃছের প্রতি ব্রিটিশ সিবিলিয়ান-তগ্রের বিরোধিতা স্ববিদিত। 
তাহার! এবারে কঠোর হন্তে আন্দোলন দমন করিতে লাগিয়া 
গেল। সরকারের অভ্যাপ্তরে এবং বাছিরে জনসাধারণের মধ্যে 

তাহাদের হূর্বার শক্তি অন্থভূত হইতে লাগিল । 
নুতন শাপন-ব্যবস্বায় ভারতবাসীদের অধিকার যতই 

সামাজ হক, প্রচলিত সিবিলিয়ান-তন্ত্র ইনার সক্ষে মোটেই 
খাপ খাওয়াইতে পারিল না| এক দিকে দাযিত্বগীল শাসন 

প্রতিষ্ঠা, অল্প দিকে ইংরেজ সি্বিলিয়ান-তন্ত্র অটুট রাখা-_ 
ছুই-ই সরকারের দুটিতে বেমানান ঠেকিল । এছেতু যাহাতে 

সিবিল সাধিশে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসী অতঃপর নিয়োজিত 
হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালের ৩০শে মে ভারত- 

সরকারের সবরাষ্্র বিভাগের সেক্রেটারী ও" ভনেল প্রাদেশিক 
সরকারসবূহকে একখানি পত্র লেখেন । প্রাদেশিক সরকার- 

গুলির উচ্চতন পদসমূহও সিবিল সার্বিসমগুলী কর্তৃক অবিকৃত । 
পত্রের মর্ম অবগত ভইয়া তাহাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা 

হইল যে, হয়ত-বা এই গোষ্ঠীতে ইংরেজ সিবিলিয়ান 
মিয়োগ অচিরাৎ বন্ধ হইয়া! বাইবযে | মমোগত ভাব যাছাই 

জানাইয়া বড়লাট মারফত বিলাতে প্রধানমন্ত্রী লয়েড অর্জের 

নিকট একখানা পাপ্টা স্মারকলিপি প্রেরণ করিল । এই 

স্থারকলিপি পাইয়া ইংরেজ সিবিলিয়ান-তত্ত্রকে জাশ্বাস দিবার 

তত পার্লামেন্টে ১৯২২, খরা আগষ্ট লয়েড জর্জ এক বক্তা 
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করিলেন। এই হড়ৃতায় তিনি ভানতীয় সিবিল সাধিসক্ষে 
পাল ফ্রেম ব। ইন্পাতেন্ কাঠাষো বলিয়া উদ্লেখ করেন এবং 
বিশেষ কোর দিয়া বলেন থে, ভারত-শাসনে ইংরেজ 
সিবিলিয়ানদেরহ কখন্ যে প্রয়োজন হইবে না তাহ] ভাবা 
আদে! কজনাসাধ্য নে । বস্ততঃ ও'ভমেল-সাকুলারে সিবিল 
সাধিসে ভারতবাপীদের সংখ্যাবদ্ধির প্রস্তাবই কর! হুইয়া- 
ছিল। দ্ীর্ঘকালব্যাণী আন্দোলনের পরেও দেখা! যায়, ১৯২২ 
সালে মোট সিবিলিয়ান বর্শচারীর শতকরা মাত্র তের জন 
ছিল ভারতীয় |] লয়েড জর্জ বঞ্ততা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন 

না, শ্রই বংসরের শেষ দিকে ল” লীর নেতৃত্বে একটি 
রয়্যাল কমিশন পাঠাইয়! সিবিলিয়ানগোষ্ঠীর অন্ভাব-অভিযোগ 

সম্বন্ধে অন্ুসপ্ধান করিবারও ব্যবস্থা করিলেন । লী কমিশন 

তিন-চার মাসের মধ্যে অতি ক্রুত অনুসন্ধান কার্য সানিয়। 

১৯২৩, মার্চ মাসে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করিলেন। 
তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ততোধিক তৎপরতার সহিত 

সিবিলিয়ান কর্খচারীদের বেতনৈর ছার ও ভাতা স্বদ্ধি এবং 
সন্পকারী খরচে কর্মকালে অন্ততঃ চারি বার সপরিবারে প্রথম 
শ্রেদীতে বিলাতে যাতায়াতের ব্যবঞ্থ৷ হইয়া গেল! কমিশন 

সুপারিশ করিলেন যে, ভারতীয় সিবিল সাধিসে মোট সংখ্যার 
অর্দেক ইংরেজ এবং অর্ধেক ভারতীয় হুইবে। কিন্তু প্রতি 
ঘংসর যে হারে নুতন নিয়োগের বাবস্থা হইল তাহাতে পনর 

বৎসর পরে, ১৯৩৯ সালের জাহুয়ারী নাগাদ এই সমতা লাভ 
হঘটিবে এরূপ মত প্রকাশ করিলেন। লী কমিশন যে একটি 

সাজান ব্যাপার তাহ] বুঝিতে আর বাকি রহিল না। ইংরেজ 
সিবিলিয়ান-তন্তর এইরপে নুপ্রতিচিত ছইয়! ভারত-শাসনে 
মন দিলেন । অসহযোগ আন্দোলনকালে হিন্দু-যুসঙমানের 

বে মিলন-সৌধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, ১৯২৩-৪ সাল 
হইতে পরম্পরের মধ্যে বিরোধ হেতু তাহা! ক্রুত ভাতিয়! 
পড়িতে সুরু হইল । সিবিলিয়ান-তঙ্ত্রের অপ্রফাশ্য হুত্য ইহার 

মধ্যে কতখানি ছিল তাহা! পরিমাপ কর! কঠিন নছে। 
প্রতিষ্ঠাকম্পে ভারতে ১৯৩০ ও ১৯৩৭ সালে যে সত্যাগ্রহন 

আন্দোলন অনুঠিত হয় তাহা! ব্যাহত করিবার জন্ত ইহাদের 

চেষ্ঠা কাহারও অবিদ্বিত নাই । এই সময় হইতে ভারতবর্ষের 
কোন কোন প্রদেশে এক সম্প্রদায়কে বিশেষ ভাবে অনুগ্রহ 
প্রেদর্শন করিয়া! তাছাকে পক্ষে টানিতেও ইহার] সচেষ্ঠ হইল । 

ইফার পরিণতি কি হইয়াছে আন আমর! তাহা! মর্ণে মর্খে 

অনুভব করিতেছি । 

ভারতে হ্বরাজ্জ প্রতিষ্ঠার লমবধেত দাবি অগ্রান্থ করিতে 

না! পারিয়! সরকার-মনোনীত ইংরেজ ও ভারতীয় প্রতিনিধি 

লইয়া বিলাতে. শাসন-পরিকঙনা নির্ণয়ের জন্ত কয়েকবার 

গোলটেবিল বৈঠক বলে। দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেসের 
প্রতিনিবি-ম্বব্প মহাত্ব! গাগ্ধী যোগদান করিয়াছিলেন, প্রথম 
ও তৃতীয়, বৈঠককালে তিনি ছিলেন জেলে । গোলটেবিল 

স্বরাজ 

বৈঠক শেষ হইবার পদ্ম জক়ে্ট পার্পামেন্টান্বী কমিটিতে 

শাসন-যাবন্থার রাপ মেওয়া! হয়। ম্বভাখত$ই ভায়তীয় শাসন- 

ব্যবস্থা ইম্পাত-কাঠামে। সিবিল সাঝিস সম্বন্ধেও আলোচন! 
হয়। তখন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এই হয় যে, নুতন শালন-সংক্ষার় 
প্রবর্তনের পাঁচ বংসর পরে সিবিল সার্বিস সন্বদ্ধে নুতন কিয়া 
ব্যবস্থা কর। হইবে । 

মৃতন ভারত-শাসম আইন ১৯৩৫ সালে বিধিবদ্ধ হুয় এবং 

প্রাদেশিক অংশ ১৯৩৭, এপ্রিল মাস হইতে কার্যকরী হয়। 
কংখেসের অবিরত আন্দোলনের কলে শাসন-ব্যাপারে 

ভারতবাসীত্ব এতাদৃশ কর্তৃত্ব প্রতিষিত হইয়াছে, প্রারন্তিক 
আলাপ-আলোচনার পর অধিকাংশ প্রদেশেই তাহার 

মন্ত্রিসতা গঠন করিলেন । ইহাঁও সিবিলিয়ান-তত্ত্রের 

মনঃপুত হয় নাই। ইতিযধো ১৯৩৯ সালে ইউরোপে আবার 
ছিতীয় মহামুদ্ধ বাধিষ্বা যায়। কংগ্রেস ত্রিটিশ নীতির সঙ্গে 
একমত হইতে না পারায় মধ্রিত্থ ত্যাগ করিলেন, সিবিলিয়াশ- 

তগ্ত্রও যেন হাক ছাড়িয়া! বাচিল। ইহার পর জাতির পক্ষে 

কংগ্রেস কয়েক বার জান্দোলন উপস্থিত করিলেন । ইহার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা! ব্যাপক ও সুদুরপ্রসাত্রী হয় ১৯৪২ সালের 

আগঞ-আন্দোলন। ভারতবর্ধে ইংরেজ কর্তৃত্বের বিলোপ 

চাই--ইহছাই ছিল কংগ্রেসের দাবি। শ্রবার সিবিলিয়ান- 

গোষ্ঠী বজনুষ্টিতে আন্দোলন দমন করিতে অগ্রসর হইল । এই 

সময়ে তাহাদের অনাচার-অত্যাচারের বহর সন্প্রতি কতকটা 

জানিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। 
পূর্ব নির্দেশমত নুতন শাসন-ব্যব্থা প্রবপ্তিত হইবার পাচ 

বংসর পরে অর্থাং ১৯৪২ সালে সিবিল সাধিল সবদ্ধে 
পুনর্বিবেচনার কথ! ছিল, কিন্তু যুদ্ধের গতিকে তাহা হুইতে 
পারে নাই। সিবিল সাধিসে নূতন নিয়োগও এই সময় হইতে 
বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে ভারত-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যুদ্ধের 

মধ্যেই নূতন করিয়! আলাপ-আলোচনা হইতে থাকে । 
কংগ্রেস ভ্রিটিশের মতে মত না দেওয়ায়, বরং ব্রিটিশের কাজে 

সাক্ষাৎ ভাবে বাধ! দ্বিতে অগ্রসর হওয়ায় সরকার ইহাকে 
বে-আইনী খোষণ! কন্যা নেতৃবন্শকে কারাগারে আটক 
ব্াখেন। সিবিলিয়ান-তক্র ইত্যবসরে নিষ্ষ অভিরুচি যত 

সকল কান্ধ চালাইয়া যাইতে লাঙগগিল। ইহাতে ভারত- 

বাসী আাছি আছি রব ছাড়িতে থাকে । গত পঞ্চাশের 

মধস্তরের জন দায়ী কে, হুতিক্ষ কমিশন বসানো সত্বেও তাহা 
প্রন্কত ভাবে জানা যায় নাই। ইহার বূলে সিধিলিয়ান- 
তন্ত্রের কঠোর হস্তে ক্রিয়া ঘখন সত্যকফার ইতিহাস লেখ! 

হইবে তখন প্রকাশ হুইয়! পড়িবে নিশ্চয় । যাহ! হউক, 

যুদ্ধে শেষে নেতৃধন্দকে কারামুক্তি ছেওয়! হয় এবং কয়েকটি 
বৈঠকে অনেক আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের পর ভারতের 

শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন যে অত্যাবন্তক তাহা! জন্ব- 
কাত্ী-ভাবে শ্বীক্ষত হম্ব। বিলাতে শ্রবিক মল নির্ধাচনে অঙ্গ- 



পৌষ নবজন্া 
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২৫৬ 
৪ পি ৮ হত শত অত শি অসি শি আত 

নিরপেক্ষ রংখ্যাপরিষ্ঠতা লাভ করিয়া! নস্রিসভ! গঠন করেন। নিয়োগের ভাব ভারত-সচিব ভারত- রকারের হতে শীমই 

প্রথমে পালামেন্টারী প্রতিনিধি-দল প্রেরণ পূর্বক সকল বিষয় অর্পণ করিবেন। ভারতীয় জনমত তথ] কংগ্রেমের 'গ্রচে্ 
অবগত হইয়! মন্ত্রিসভা এই বৎসরের গোড়ার দিকে ভার়ত- এত দিনে জয়যুক্ত ছুইতে চলিল | 
সচিব লণ্ড পেখিক লরেন্সের নেতৃত্বে ক্যাবিনে্-মিশন প্রেরণ -.....- 

করেন । তাহার! বহুদিন যাবৎ ভারতীয় নেতৃত্বন্দের সহিত 

আলাপ-আলোচনার পর নেতৃবৃন্দকে লইয়া অন্তর্ববভ্াঁ সরকার 

স্থাপন এবং শাসন-ব্যবস্থা! প্রণয়নের জন্ত শাসন-তন্ত্র রচনা 
| 

কমিটি গঠনের উপায় নির্ণর করেন । তাহাদের প্রস্তাব মত যে (9) 9))677%৫5 ০ 23585 0০1708 01,98৫, 
অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিঠিত হইয়াছে, তাহারা জাতীয় আদর্শ (7) 
অনুযায়ী নুতন শাসকমগ্ুলী গঠনে অগ্রনী হইয়াছেন । (4) 

817660165০1 11287780188 (98056. 

18110750720 92৮26 265 টাল 9০5 

সম্প্রতি প্রকাশ, সিবিল সার্ধিস সম্পর্কিত যাবতীয় কণ্মচার্ী (৫) মুক্তির সন্ধানে ভারত-_ বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক । 

নবজন্ম 

প্ীদেবেশচন্দ্র দাশ 
জীবন-মৃত্যুর মাঝে তারাপম ফাপিয়! কাপিয়া সন্ধ্যার গৈরিক রাগ উষার উষলী স্বতিদীপ 

কা্টায়েছি কত নিশি ভাধার ব্যাপিয়া ক্লাত্ত ভালে দিল স্ষেহ-টিপ, 

সুখজ্যোতিহ্ণান, মলিনতা মুছে লয়ে পূর্ণতায় প্রাণ হতে প্রাণে 
অসাড় রয়েছি ভুলে যোগপিক্রালীন ; ছন্দে গানে 
সহসা! এ কি এ হ্*প, নবীন আলোক আসিয়াছি নব অকিমায় 

পরিপূর্ণ করে বিশ্বলোক, রূপ হতে অরূপ সীমায়; 
ঘুম ভাঙে, মোহ টুটে, মরণ নমিয় সরে দুরে, বারের রাজ্যপারে আলে! গাছে তব মন্ত্রনাম। 
সহ্ত্র জীবনহীন আবার জগৎ দুয়ে ঘুরে লহ এ প্রণাম। 

চেতনা ঘে এই লভিলাম ; 

লহ এ প্রণাম । 

অচল পাষাণশৈলে কঠিন তুষার অতীত সঞ্চয়-গেছে পূর্বাজন্ম-পদচিহুলি 
গলিল কল্লোল রোগে, ছুটে পারাবার়, লেপিয়া যুছিয়া দিল হতাশ্বাস বিকার ধূলি? 

বাধন লুটায়ে পড়ে, ভয়ে কাপে শত ছুঃখ ভুল, 
প্লাবি' প্রাপকৃল 

তরক্ষ ছুলিয়| নামে তীরে তীরে ধ্বংসলেশ জকি”, 
অশান্তি £;খের দাহ নাহি নাঞ্ছিবাকি; 

পুরে মনক্কাম, 

জহ্ এ প্রণাম। 

খর্গমঙ্গাকিনী হ'তে ধার! ঝরি' বরি' 
তুলিয়া লয়েছে শুচি করি' 
মুক্তিস্নানে মম উৎসরুখ, 

তরঙ্গিত চঞ্চল এ বুক ৃ 
নিঃসীম নির্দল নীল ছায়া! মিল নিখিল গগনে, 

জরযাআ-গানে, 

অবসন্ন স্বতিনদী হয়েছে মুখর, 

মহাশ্রোতে শুর্ততার ভরিল অন্তর, 
দে সব অঙ্ষেষি' ধীরে কত তাপ ল্ছি' 

এই তীরে এসেছি বিরহ্থী ; 
কত দূর জন্থাস্তর নাহি জানা কত সিদ্ধু পার 

অপরিচয়ের পথে লঙ্গিয়। গ্রাকার 

এই হেথ! আসিলাম,_এ ফি মুগ্ধ শোভা, 
ক্লান্ত মনোলোভা৷ | 

অনন্ত জীবনশ্লোত ঝরে গলি' গলি', 
দিচ্ছ তাছে আপন]! অগ্জলি,__ 

নবপ্রাণ নবপ্রেমে এই স'পিলাষ, 

লহ এ প্রণাম-_ 
এ প্রাণের পূর্ণ পর্লিণাম। 

+ প্রবন্ধ রচনায় নিরলিখিত পুস্তকসনূহ ছইতে বিশেষ 

সাহায্য লইয়াছি,__ 
(1) 19266042075 170%6 8677187825০ /177151 0%8777%7 

712//16116, 



প্রটোনিয়ম 
অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিশ্ময়কর আবিষ্কারের নাম করিতে 

বলিলে পরমাণু-বোমার কথাই উজ্লেখ করা খ্বাতাবিক, কিন্তু 

সটি-সাফল্োর কথ! ভাবিলে একথ! অনন্ীকার্য মনে হইবে যে, 

বিজানের পরম প্রাপ্তি পরমাপু বোম! নয়, প্ল,টোনিয়ম । পর- 

মাখু-বোমার আবিষারে মান্য প্রকৃতির অন্থসরণে অমিত তেজ 

গৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইঞাতে যত প্রচও বিন্ময়ই থাকুক 
ম! কেন, বিজ্ঞানের উত্ভাবনী প্রতিত1 এখানে প্রকৃতিকে পরাভূত 
কন্ধিতে পারে নাই, অনুকরণ করিয়াছে মাত, কারণ প্রার্কৃতিক 

তেজের প্রচণ্ড উৎস সুর্য এখনও অম্লান গৌরবে বিরাজমান । 

অপরাপর সকল আবিঞারের ভিতরেও এই ব্যাপারই দেখা 

কর্ড রাষ্জারফোর্ড 
আ.লফা-কণিকার সাহাবো সর্ব প্রথম পরমাণু চূর্ণ করেন 

যাইবে যে, মান্ছযের চিরত্তন প্রচেষ্টা হইয়াছে প্রকৃতির সঙ্গে 

প্রতিদ্বন্থিতা কর।। কিগ অগণিত সাফল্যের ভিতর দিয়াও 

মানুষ বড়জোর প্রশ্কতির সমকক্ষতায় পৌছিয়াছিল, তাহার 

চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু প্লটোনিয়ম নামক নূতন মৌলিক 
পদার্থ নটি করিতে সমর্থ হওয়াতে মানুষ প্রক্কতির পরিকল্পনাকে 

অতিক্রম করিয়া গিয়াছে একথা বলা চলে। 

পৃথিবীতে পদার্থ অগণিত হইলেও বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগে 

পদ্দার্থগুলি প্রধানত ছুই জাতের-...মৌলিক এবং মিশ্র ঘ! 

যৌগিক পদার্থ । মিশ্র কিংবা! যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ 

করিলে তাহা হইতে একাধিক. এষন উপাদান পাওয়! যাইবে 

অতঃপর যাহারা অবিষ্ভান্য | জল এমনই একটা! পদার্থ । 

বিশ্লেষণ দ্বার উহ! হইতে পাওয়া যাইবে হাইড্রোজেন ও 

অক্সিজেন, ইহাদের কিন্ত সহজে ভান্তা বায় না। ছাইড্রোন্সেন 

ও অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ। এই রফম ষৌলিক পদার্থের 

সংখ্যা সীমাবদ্ধ, মাএ বিরানব্যইটি। এতাবংকাল এ কথ! 

অথগ্ডনীর় সত্য বলিয়া স্বীক্কৃত হইয়াছে যে, বিরানব্বইটি 

মৌলিক পদার্থ ভিন্ন আত্ম কোন কিছুর শ্বাধীন সভ! নাই । 

এই পদা্থগুলি সকল বস্তর মৌলিক উপাদান । যদিও 

বিরানব্যইটি মৌপিক পদার্থের মধ্যে ছই একটির সন্ধান 

আজও অজ্ঞাত, কিন্ত একখ। জবিসন্বাদিত সত্য বলিয়াই জানা 

ছিল যে, যে-কোন কারণেই হউক আ্রিনবতিতম পদার্খের 

প্রাকৃতিক অস্তিত্ব সম্ধব ছিল না । কিন্ত প্রকৃতির পরিকল্পনার 

গণ্ীর বাহিয়ে গিয়! বিজ্ঞান স্থষ্টি করিয়াছে সুইটি নবতম পদার্থ, 

নেপচুনিয়ম ও প্ল,টোনিয়ম । 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুগ্ুলির গর গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য 

থাকিলেও উনবিংশ শতকের শেষে রেডিয়ম জাতীয় তেজক্রিয় 

পদার্ধের আবিষ্কারের পর একথা জানা গিয়াছিল যে, মৌপিক 

পদার্ঘগুলিও বিভাজ্য বটে । এতথিষয়ে আমাদের জ্ঞান ধীরে 

ধীরে বধিত হইয়াছে । এখন একথা স্বকীত হুইয়াঙ্ছে যে, 

প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণু মোটামুটি তিন প্রকার 

কণিকায় নির্মিত । ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রোটন, 

ইলেকট্রন ও নি্টট্রন। প্রোটন ও ইলেকট্রটনে যে বিশেষ খপ 

আছে উহার অভিব্যঞ্ডি ছুই কণিকায় বিপন্লীতপ্মী। এই 

গুণকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা! দিয়া বলল! হয়; প্রোটন পজ্জিটিত 

তড়িং-প্রস্ত ও ইলেকট্টন নেগেটিভ ত়িৎ-প্রস্ত । নিউট্রনে জহরাপ 

কোন গুণ নাই বলিয়! ইহাতে কোন রকম তড়িতের প্রকাশ 

নাই। নিউট্রনে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রস অঙ্গাঙ্গিভাবে 

ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য হইয়] জড়িত রহিয়াছে এবং কার্ধত নিউট্রন 

মৌলিক কণিকা রূপে কাজ করিলেও মূলত উহ্াও মৌলিক 

নছে। এখানে একথ। উল্লেখ করা বাইতে পারে, আমর 

যে সকল তড়িংক্রিয়৷ দেখি তাহাদের সবই পরমাণু-বিযুক্ত 

ইলেকট্রন বা প্রোটনের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি । মৌলিক কণিকা- 

গুলির সন্বন্ধে আরও একটি! উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, প্রোটন 

ও ইলেকট্রনের তড়িং-সংস্থান সমান হইলেও গুরুত্থের দিক 

দিয়া প্রোর্টন অনেক তারী এবং উহ্থার তুলনায় ইলেকউ্রন প্রায় 

তরশুন্য। বিভিন্ন মৌলিক পরমাণুর বিভিন্নতার কারণ 

পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা-তারতম্য | প্রত্যেক পরমাপুতেই 

ইলেকট্রন-প্রোটনের সংখ্যাসামা রহিয়াছে । কিন্তু ইহাদের 

সমাবেশ ও মোট সংখ্যা বিভেদই মৌলিক পদ্দার্থের একটি 

হইতে অপরটিকে পৃথক জাতের করিয়া! রাখিয়াছে। হাই-. 

ভ্বোন্ধেন পরমাণু সবচেরে হাল্ক, উহাতে স্বহিয়াছে ছাত্র 



ইক 
পর্পা সাতে 

সঠ্েডে 2০ বিবিডেছে 

মৌলিক কণিকা ( ইলেক্ট্রশ, প্রোটন, নিউট্রন ) পরমাণুর দিকে নিক্ষিপ্ত 

হইলে উহার! কত?র এসএ হইতে সঙ্গম 

একট প্রোটন ও একটি ইলেকট্টন; সবচেয়ে ভারী পরমাণু 

যুরেনিয়মের এবং এইটি মৌলিক পদার্ধের তালিকায় সর্বশেষ 
স্থানে অধঠিত- য়ুরেনিয়মের পরমাণুতে আছে বিরানব্বইটি 

প্রোর্টন। এক হইতে আর্ত করিয়া গরমে একটি করিয়া বেশী 

প্রোটন দিয়া গঠিত হইয়াছে মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ। 
কি্ত তি্ানববইটি বা! ততোধিক প্রোটনে তৈয়ারী পরমাণুর 

গ্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। 

পরমাণুর গঠনের কথ! বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, 
পরমাণুর ভিতর ছৃইটি পৃথক অংশ রছিয়াছে-_নিউক্রিয়াস বা 

কেন্ত্র, সেখানে প্রোটন ও নিউট্রন জোট বাঁধিয়া থাকে, আর 

কেন্দ্রের বাহিকে অনেকট! দূরে রহিয়াছে ঘূর্ণযমান ইলেকট্রনের 
প্রাচীর । পরমাণু-কেন্দ্রে অনেক সময় প্রোটন ও নিউট্রন 
একত্রিত অবন্ধার থাকিয়া! মৌলিক কণিকার ায় আচরণ করে। 

একটি প্রোটন ও নিউটন একত্রিত হুইয়! যে কণিকা গঠন করে 

উহ্ধার নাম ভয়েট্রন। আবার ছুইটি প্রোটন ও ছুই নিউট্রন 
সমাবেশেও এক প্রকার কপিক। পাওয়া! যঘায়--তাছার নাম 

আলকফা-কণিক! | রেডিঘ়ম জাতীয় তেজক্ষিয় পদার্থ হইতে 

এই কণিকা স্বতই নির্গত হুয়। 
পরমাধুর সকল গুণ ও বর্ষের অভিবাক্তির জ্ত দায়ী পূর্বোজ 

র্যমান ইলেকট্রনসমূহ । উহাদের কার্ধকারিতার় ফলেই 
'পদার্ধের বিভিন্ন গুণাবলী আগ্রপ্রকাশ করে এবং ইহাদের 
সংখ্য] ও বিশ্তাপের উপর উহাদের কার্য নির্ভর করে। কিন্ত 

মনে রাখিতে হইবে, এই সংখ্যা] ও বিভাস নিয়ন্ত্রণ করে 
কেশ্রের প্রো্টনগোষ্ী। রাসারনিক বা অভ প্রকার প্রক্রিয়। 

স্বায়া পরমাণুকে ঘে পরিবর্তনের ভিতরেই লইয়া আসি 

না কেন তাছাক্স সবই থহিঃস্থ ইলেকট্রনের উপর ক্রিয়াজনিত। 
লাখার প্রক্রিয়ার! আমরা কেন্রকে স্পর্শ করিতে পারি 
মা. সম্গএর পরদাণু হইসে বহিঃহ্থ ইলেকটনের ছুই একটিকে 

হ$১.. 

নানা কৌশলে একেবারে বিদুক্ত করিস জানাও 
সম্ভব, কিন্তু বছিঃস্থ ইলেবট্রনেক্স সংখ্যা হালে 
পরমাণুর ত্বরধপ বদলার না অর্থাৎ এক পদার্থ 
অন্ত পদার্থে রূপান্তরিত হয় না, কেবল মাত 
ইলেকট্রনের অভাবে অর্থাং প্রো্টনের সংখ্যা- 
বিকো পরমাণু তড়িং-এরত্ত হ্ইয়া পড়ে। 

আবার কোন প্রক্রিয়াধার! পদার্থের এক পরমা ধু 
ঘইতে অপর পরমাণুতে ধারাবাহিক ভাবে 
ইলেকট্রন চালন! করিতে পারিলে সেই পদার্থের 
ভিতর তড়িতপ্রবাহ চলে । 

পরমাণুর বহিরঙ্গনস্থিত ইলেকট্রনদের 
ইানচ্যত করিলে পদার্থের মৌলিক চরিজ্র 
বদলায় না, কারণ বহিঃস্ব ইলেকট্রনের ক্রিয়া 
নিয়গত্রিত হয় কেশ্ত্রের শাসনে । যতক্ষণ কেজের 
গঠন অপরিবাত থাকে ততক্ষণ পরষাণুয় 
স্বশুয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে । তাই এক 

পদার্থের পরমাণুকে অপর পদার্থে পরিবর্ডন করিতে হইলে 

কেন্দ্রের গঠন বদলাতে হইবে । কিন্ত এই কাধ খুব 
সহজ নয়। ইলেকট্রন-প্রাচীর যেন পরমাণুরাজ্যের সীমান্ত । 
ইলেকট্রন-পেনানীর! শ্ব-স্বয রাজোর ধ্বজা লইয়া সেখানে 

সক্রিয় রছ্য়াছে $ কিন্তু উহাদের কোন স্বাধীন সভা! নাই, 
কেন্দ্রীয় শঞ্িই উহ্ধাদের নিয়ামক ।. রাঞ্জোর ওলটপালট 
করার বা নীতি বধলাইবার জ্বন্ত কেন্রে জালোড়ন হৃষটি 
করিতে হইবে। কিদ্ত সীমান্তের সৈঙ্বযহছ ভেদ করির। কেরে 
পৌছানোও সহম্ধ নহে। পরমাণুর কেজে পর্িবত'ন সংঘটন 
করিতে হইলে সেখানকার প্রোটন-লংখ্য। কমানো-বাড়ানো 

ঘ্রকার ৷ কিন্তু সীমাপ্তের ইলেকট্রনের প্রভাবকে অতিক্রম 

করিয়া পরমাণুকেজ্জে মৌলিক কণিকা পাঠাইবার উপায় বহু 

দিন আমাদের জানা ছিল না । , 

কয়েক বংসর জাগে কার্ষি চেষ্টা করিয়াছিলেন সীমান্তের 
প্রহরীকে ফাকি দিয়! কেন্দ্রে নিষট্রন ুকাইতে ৷ তাহারই 
চেষ্টায় পরবতাঁকালে জয় হইয়াছে প্র,চোনিয়মের | 

পরমাণুকেঞ্জের গঠনরীতি বদলাইতে হইলে ছুই প্রকারে 
এই কার্ধ কর! সম্ভব । কোন প্রকার আঘাতে কেন্রকে 

ভাতিয়া ফেলির। উহ্গার প্রোটন-সংখা! কমানো! যাইতে পারে 

কিংবা! অঙ্ক কোন উপায়ে বাছির হইতে প্রোটন সরবয়াহছ্ 
করিয়া ফেন্জে প্রোটনের সংখ্যা! বৃদ্ধি করা চলিতে পায়ে। 

কেন্ত্রকে ভাঙিতে হইলে পরমাণুর গায়ে মৌলিক কণিকার 
( ইলেকট্রন, প্রোটন ব! নিউট্রন ) টিল নিক্ষেপ করা! চলে। 

ইলেকট্রনকে পরমাণুর দিকে ছুড়িয়া দিলে, সে ঘত জোরেই 
হোক না কেন, এই বহিরাগত ইলেকট্রন পরমাণুস্ সীমান্তবাসী 
ইলেকট্রনদের বিকর্ষণ প্রভাবে পরমাণুর কফেজ্ে পৌঁছান তো 
ছুরেয় কথা সীমাস্ত হইতেই ধাক! থাইরা ফিছ্িস্ব! আলিবে। 

ইলেকইদের পন্িবর্তে বাহিয়ের দিক হইনডে . প্রোটন ছড়ি 



২৬২ 

বেগযুক্ত প্রোটনের জাঘাতে লিখিয়ম পরমাণু চুপীক্িত হুইয়| বিভিন্ন দিকে 
আলফা-কণিক] রূপে ছিটকাইয়! যাইতেছে 

দিলে উহারা সীমান্তস্থিত ইলেকট্রন কর্তৃক প্রতিরদ্ধ হইবে 
না (কারণ বিপরীতধর্ধী কণিকার! পরম্পরকে আকধণ 

করে ), বরং কেন্দ্রের সমগোত্রীয় বলগিয়। সীমান্ধের প্রহরীর 
সসম্তরমে ঘাটি ছাড়িয়াই দিবে, কিপ্ত উহার! প্রতিহত হইবে 

একেবারে কেন্দ্রের সন্মু্খীন হইয়া --কেশ্রের প্রোটন বাহিরের 
প্রোষ্টনকে বিকর্ষণ করিবে । এতত্বযতীত নিউট্রন নিশুণ তথা 

অদলীয় বলির উহ! সহজেই কেন্ত্ে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম। 
রাদারকফোর্ড এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৯১৯ )। 

কেডিয়ম জাতীয় পদার্থ হইতে ম্বতই বেগমুক্ত শক্তিশালী 
ইলেকট্রন ও আলফা-কণিক! টিলের মতই নির্গত হুয়। এই 
প্রকারে গ্রান্ত তীব্র বেগযুক্ত আলফা-কপিকাকে পরমাণুর উপর 

পত্ঘর্ধ ঘটাইতে দিয়! রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম নাইট্রোজেন ও 
গ্যালুমিনিয়ম পরমাণুকে ভাঙিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন। কিন্তু 
আলকা-কণিকাও খুব ভারী পরমাণু-কেন্্রে সংঘধ খটাইতে 
জনমর্থ। অআ।লকা-কপিকা সীমান্তের ইলেকট্রন-প্রাচীপর তেদ 

করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কেন্দ্রের সন্মুখন হইলেই 
কেব্রহথিত (প্রো্টনগুলি উহাদের অগ্রসর হুইতে দেয় না, তখন 
পারম্পরিক বিকর্ষণ সক্রিয় হইয়া উঠে। কেন্দ্রের প্রোটন- 

গোষ্ঠী সংখ্যায় যত বেশী হয়, বহিরাগত প্রো্টনের পক্ষে কেন্দ্রে 
পৌছানো তত অসন্তব হয়। প্রোর্টনদ্বারা কেন্দ্রে সংখধ 
ঘ্টাইতে হইলে উহাদের প্রাথমিক গতিবেগ খুব বেপী করিতে 
হুইবে। রেডিয়ম-সি হইতে প্রাণ্ত আলফা কণিকার এমনই 
গতি আছে। অগ্রূপ বেগযুক্ত প্রোটন পাইবার জন্গ রাদার- 
ফোর্ডের সহকমাঁ কক্রফ ট এক যন্ত্র নির্মাণ করেন ( ১৯৩২) 
এবং তাহারই সাহাব্যে হাইডোজেন পরমাধু-কেজফে বেগযুক্ত 
করিয়া তিনি লিখিয়ম পরমাপুকে ভাঙ্িতে সমর্ধ হন! . 

: মৌলিক কদিকাফে বেগযুক্র করিবার জঙ অতঃপণ আরও 

| ১৪৫৬ 

কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কত হইয়াছে-_ 
তথ্বধ্যে লরেন্স-নিগিত সাইক্লোট্রোন 
সর্বাপেক্ষা আধুনিক । এই মন্ত্রের 
সাহায্যে প্রোটন, ডয়েট্ুরম বা 
আলফা-কণিকাকে ইচ্ছাষত গতিলীল 
কর! যাইতে পায়ে । 

ইতিমধ্যে চ্যাডউইক নিউটন 
আবির্৫ধায় করেন (১৯৩২ )। ইহার 
কোন তড়িংসংগ্কান নাই বলিষা 

নিউট্রন পরমাণু-কেন্ত্রে অভিযান 
করিবার বেশী উপযুক্ত । পোলোনিয়ম 
নামক তেজক্র্িয় পদার্থ বেরিপিয়মের 
সঙ্গে রাখিয়া দিলে নিউটন শির্গত 
হয়। এই সকল আবিঞায়ের পরে 
ভুলিয়ো তদীয় পরী আইন্ীন কুরীর 
সহযোগিতায় বিভিন্ন পরমাণু ভাঙিতে 
সমর্থ হন ( ১৯১৩) এবং তাহাদের 

চেষ্টাতেই কৃত্রিম তেজগ্ষিয় পদার্থ পাঁওয়! যায়। এক 
পদার্থের পরমাণু মৌলিক কণিকার আধথাতে ভাডিয়! যাইবার 

পুত পল, রত মং তত "নিরররনি 
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স।ইক্লোইন নির্মাত। জার্নে্ ও লয়ে 

সময়ে বেগযুক্ত প্রোটন, ইলেকট্রন বা মিউইম ত্যাগ করে 
এবং এইর়পে ইহার! রেডিরমের ছায় ব্যবহার করিয়া! থাকে । 
এই. কারণে ইহাদিগকে কখনও. কুরে রেডি রী 
অভিহিত কয়! হয়|. 



স!ইক্োটন হইতে বেগপ্রাপ্ত ডয়েটরন কপিকা বাহিরে আসিতেছে 

পরমাণুর রূপান্তর সম্ভব হইতেছে অর্থাং পরমাণুকেজ্ে 

মুক্ত. পরমাধুমা্েই ফুরেনিয়ম-ধর্মী | 
সাধারণত বেশীর ভাগ যুয়েমিরম 

_পরমাগুতেই ৯২৯ প্রোটনের সঙ্গে 
১৪৬টি নিউট্রন থাকে । ইহার! ভারী 

সুরেনিয়ম বা রুয়েনিয়ম-২৩৮ । জাধার 
এমন ঘুর়েনিয়ম পরমাণু আছে যাহার 
ফেন্তে ১৪৩টি নিউই্রন থাকে-_ইছারা 
হালকা রুরেনিয়ম বা যুরেনিয়ম- 
২৩৫। এই ছুই "জ্বাতীয় যুরেনিয়ম 
পরমাণু সর্বদিক দিয়াই অভিন্ন, কেবল 
উ্ধাদের ভর সামাভ কম-বেশী। 

নীয়েলসে বোর আবিষ্কার করেন, 
যে, হালকা যুরেনিয়মের আরও 
একটা! বৈশিষ্ট্য আছে, নিউটনের 
আঘাতে উ্থা ধুব সহজে ভাঙে 
(১৯৩৯) । তেজ উৎপাদন কারের অত 
বাহার] সুরেনিয়ম-বিভাজন বিষয়ে 

গবেষণা কফরিতেছিজ্নে তাহারা এই আবিষ্ষায়ে উৎসাহিত 
বহিরাগত প্রোটন বা নিউট্রন সংযোগ কর! চলে দেখিয়া ফামি হইয়া উঠিলেন। দেখা গেল যথে& পরমাণ ফুরেনিয়ষ-২৩৫ 
এক নূতন পরিকম্পনা লইয়া গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন 
(১৯৩৪) । বিরানন্ণইটি প্রোটন ও এক শত জেচন্লিশটি নিউট্রনে 

গঠিত সর্বাপেক্ষা ভারী যুরেনিয়ম পরমাণুর কেনে নিউট্রন 

যোগ করিয়! দিয়! উহাকে আরও তারী কর! চলে কিনা 

ইহাই ছিল ফামির গখেষণার বিষয় । তিনি যুরেনিয়ম 
পরমাণুকে নিটট্রণের আঘাতের সন্মুধীন করিয়া দেখিলেন যে, 
মুরেশিয়ম পরমাণু পরিবর্তিত হইয়! গিয়াছে । তিনি প্রকাশ 

করিলেন যে, তিনি যুরেনিয়ম হইতেও গান্পী পরমাণু ও নবতম 
পদার্থ 

প্রোটনের সংখা! বিরানক্ধইয়ের বেশী। 

কয়েক বংসর এই বিষয়ে পরীক্ষা ৯লিবার পর অটোহান, 
ট)াসমান ও মীটপ।র পরীক্ষ! করিয়া দেখিলেশ যে, ফামির 
দাবি সত্য নছে-.নিউটইনের আঘাতে মুরেনিয়ম পরমাণু 

মুতন পরম|খুতে পরিধতিত হয় নাই (১৯৩৯) । তবে তাহার! 
ইছাও বলিলেন, ফাখির পরীক্ষায় যাহা! পাওয়া গিয়ছে 
তাহ! আরও বিশ্ময়কর-__যুরেনিয়ম পরমাণু ভাঙিয়! ছুই টুকরা. 
হুইয়! হইটি অপেক্ষাকৃত হালক! পদার্থের পরমাণুতে পরিণত 
হইয়াছে । এই হালকা পরমাণুগুলিকেই ফার্মে নবতম পদার্থ 
বলির! ভুল করিয়াছিলেন । এই পরীক্ষায় ইহাও দেখা গেল 

যে, যুরেনিয়ম পরমাণু ভাডিবার ফলে প্রস্তুত তেজ উদ্ভূত হয়। 

পরবতাঁ কালে এই তেজই পরমাণু বোমার প্রলয়ঞরী শক্তি 
জোগাইতে ব্যবহার করা হইয়াছে । 

ষুরেনিযমকে ভাগিয়া! ছই টুকরা করিয়া যে তেজ পাওয়া 
গেল উহাকে সহজলভ্য করিবার জভ চেষ্টা চলিতেছিল। 
সুপেনিয়ম পরমাণুর ছই-তিমটি রকমারি আছে। ৯২টি প্রোটন- 

তৈয়াশী করিতে সমর্থ হইযাছেন যাহার কেজ্জে 

নিটটুন জাবক্ষত1 ভার জেম্স চ্যাটইক 
£.. 

সংগ্রহ করিতে পারিলে থুব সহন্জেই প্রদৃত তেজ উৎপাদন 

কর! সম্ভব । কিন্ত যুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহ কর! হ়হ ব্যাপার । 

খনিন্ন প্রস্তর হইতে যে ফ্ুরেনিয়ম উদ্ধার করা হয় তাহাতে 

ভারী যুরেনিয়মের সঙ্গে হালকা স্বরেনিক্ম থাকে মোটামুটি 
১৪০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র। ইছাকে পুথক কর! বড়ই হুঃসাধ্য 

ব্যাপার ছিল। 



নীয়েলস বোর 

পরমাপু-বোষ। নির্ধাণ করবার জ্ড মুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহ 
করা অপরিছ্থার্য হইয়া উঠিল। অনেক ব্যয়বছল, কষ্টসাধ্য 
ও সময়সাপেক্ষ ব্যবস্থায় যুরেনিয়ম- 
২৩৫ সংগৃহীত হইতেছিল | এদিকে 
কাণি স্বীয় পরিকজ্পনাতেই গবেষণ। 
করিতেছিলেন । অবশেষে তিনি 

দেখাইলেন যে, নিউট্রনের গতি 
মন্দীভূত করিয়! তন্বার! যুরেনিয়ম- 
২৩৮কে আঘাত কফারলে ফুরেনিয়ম 
পরমাণু না ভাগ্িয়া এমন নবতম 
পদার্থে রূপায়িত হয় যাহ! ৯৪টি 
প্রোর্টনে গঠিত । এই পদার্থের নাম 
দেওয়া হইল প্ল,ৌনিরম। ইহছাকেও 
বুরেণিযষ-২৩৫ এর মত সহজেই 
ভাঙিয়া ফেলা যায় । উপরন্ধ, এই 
পদার্থ ফুরেনিয়ম হইতে ত্বতক্্র বলিয়! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 

ইহা ভুরেনিয়ম হইতে পৃথক করিয়া লওয়! সহজ । পরমাণু- 
বোমার নির্ষাণকল্সে ধাহারা রুরেনিয়ম-২৩৫ সংগ্রহকার্ষে 
ব্যাপৃত ছিলেন তাহারা এখন প্ল,টোনিয়ম তৈয়ারী করিতে 
আগ্রফাখিত হুইয়া উঠিলেন। 

যুরেনিয়ম-২৩৮ এর পরমাণু-কেন্ত্রে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি 

নিউট্রন থাকে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইহাকে মিউ- 
ইন দ্বারা আঘাত করিলে এই নিউটন-কেন্রে গিয়া বাধা 

ভুল, 
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পায়, ফলে তখন পরমাবু-কেজে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৭টি মিউ- 
ইনের সমাবেশ ঘটে । একথ। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, প্রত্যেক 
নিউটরনে রহিয়াছে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন | অবস্থা- 

বিশেষে নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া! প্রোটনে রূপান্তরিত 
হইতে পারে । এই ক্ষেঞ্জে বহিরাগত নিউট্রনট কেন্দ্রে গিয়া 
আটক] পড়িলেও উহ্ারই আধাতে কেন্্রন্থিত ছইটি নিউট্রন 
একে একে ইলেকট্রন তাগ করে। একটি নিউট্রন প্রোটনে 
পরিবতিত হইলে কেন্ত্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় ৯৩। এই 
পরমাণু পৃতন স্থ্টি। ইহার নাম দেওয়া! হইয়াছে নেপচুনিয়ম | 
ইহা অস্থায়ী পদার্থ। কেজ্রের জপর একটি নিউট্রনও ইলেক- 
টন তাগ করিয়া প্রোটনে পরিণত হয় এবং সেই অবস্থায় 
পরমাণুকেন্ত্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় ৯৪ ও নিউট্রনের 
সংখ্যা ১৪৫। ইছাই প্ল,টোনিয়মের পরমাণু-কেন। ইহাও 
একটি নৃতন পদার্ঘথ। এই পদার্থের দ্বাভাবিক অস্তিত্ব নাই। 
প্লটোনিয়ম তৈয়ারী করিব(র পর ইহার নিজন্ব ৭ ও ধর্মাদি 
গবেষণাদ্বারা খির করা হইতেছে । 

পরমাণু-বোম! নির্মাণের উদ্দেস্টেই ব্যাপকভাবে প্লটোনিয়ম 
তৈয়ারী কর! হইয়াছে । প্রকাশ, প্রাথমিক প্রচেষ্টার পরে যে 
পরম।ণু-বোমা নিথিত হুইয়াছে তাহা! সবই প্র,টোনিয়মে 
তৈয়ারী। বুরেনিয়ম অপেক্ষ' প্টোনিয়ম বেশী তঙ্গপ্রবণ ও 

উহ্ার বিভাজনে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ তেজ বিমোচিত 
হয়। প্রতোকটি পরমাণু-বোমার জন্ত নাকি এক শত পাউগ 

প্লটোনিয়ম প্রয়োজন হুয়। 

6৭ 

মুরেনিয়ঘ হইতে কিভাবে ল্লটোনিয়ম তৈয়া্ি কর! হুয় 

পরমাণু বোমার জন্ক যে ব্যবন্থ! দ্বার! প্রটোনিয়ম তৈয়াম্মী 
করা হইয়াছিল এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
.ফাণি দেখাইয়াছিলেন যে মস্থরগতি নিউট্রনের জধাতেই তান্ী 

ঝুরেদিয়মকে প্্টোনিয়মে পরিণত করা সম্ভব। সাধারণত 
পোলোনিয়ম বা অগ্ুরূপ পদার্থ হইতে যে নিউট্রন পাওয়া 
যায় তাহার গতিবেগ কোন ক্রমেই মন্থর নহে । অতএব 

পটটোনিয়ম তৈয়ারীর জন্ত এইগুলির গতি মন্দীভূত করা 
প্রয়োজন । এক গড কারবন বা গ্যাফাইচেঁর ফলকের ভিতর 



পাতাটি রানা হত পিন জে এজ আপ 

দিয়া চালন! করিস্বা দিলে নিউট্রন উহ! তে করিয়া আসিতে 
সক্ষম ছয়, কিন্তু চলার পথে কারবন পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের 
ফলে ইহার বেগ কমিয়! আসে | প্র,টোনিয়ম তৈয়ারীর জঙ 
খাঁটি যুরেনিয়ম লইয়া উচ্বাকে গ্র্যাফাইটের ভিতরে ভরিয়া 
দেওয়া হয়। বাহিরের দ্রিক হইতে নিউট্রনকে উহার ভিতরে 

প্রবেশ করিতে দিলে নি্টট্রনের গতি মন্দীতূত হয় এবং ইহার! 

যুরেশিয়ম-২৩৮কে প্ল,টোনিয়মে পরিণত করে । যুরে নিয়ম-২ ০৫ 
এর পরমাণুর সঙ্গে সতঘর্ধ হইলে নিউটুন এই পরমাণুকে ভাডিয়া 

ফেলিবে এবং এই ভাঙনের ফলে মুরেনিয়ম-২৩৫ হইতে 

আবার নৃতন নিউটন মুক্ত হইবে এবং ইহারা আবার সুরে- 

নিয়নম-২৩৮ এক উপর ক্রিয়া! করিতে সক্ষম। এইকপে ফুরে- 

নিরমকে প্লটোনিয়মে বপান্তরিত করণের হার ক্রমে বাড়িয়! 

চলে । 

২৬৫. 

এই রকম ব্যবস্থার সর্ধশেষে কুরেনিয়ম হইতে যে ছুইটি 
ইলেকট্রন বাহির হইয়া আসে তাহার! তেজ বহন কনিয়া 
আনে এবং ইহারই ফলে বিপুল তাপের উত্তব হয়। এই 
কারণে প্র,ট্টোপিয়ম তৈয়ারী করিবার সময় মন্ত্রকে ঠাণ্ডা 
করিবার প্রয়োজন আছে । আমেরিকার হানফোডে পরমাণু- 
বোম! তৈয়ারীর জভ যে স্ত্বহৎ কারখানা জাছে সেখানে 
এতহছদ্ছেন্তে কলঙ্গিয়! নধীর সমগ্র জলত্রোতকে ব্যবহার করা 
হইয়া থাকে । এইখানে প্রত্যহ ছুই-তিন পাউও পরিমাণ 
প্,টোনিয়ম তৈয়ারী কর! সম্ভব৷ | 

পটোনিয়ম তৈয়ারী করিয়া মান্থষ নূতন মৌলিক পদার্থ 
স্ষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে ৷ বিশ্বের স্ষ্টিরহন্তে ইহা! সত্যই 
অভিনব ও অন্তাবনীয় । নুতন পদার্থ হৃটির পর বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভা নবম জীব স্থষ্টি করিতে নিয়োজিত হইলেও বিস্ময়ের 
কিছ নাই। | 

আখিঞ 
জরীরবি গুপ্ত 

যে আখির নীলিম জাত! শধুষে দুতি তাদের 

ঘদয়ের পরশ লহে, নিয়েছে তিন্ন লেখা, 

যে জখির কালো তার! ধরণীর আখির তারায় 

স্বপনের স্ুবাপ বহে, যাদেরে যায় না দেখা। 

উষশী তাদের পরে জাকাশের তারার মালা 

ঢেলেছে সোনার করে কে জানে কোন্ গহনে 

কত যে এমন আখি চলে যায় অন্তাচলে 

ঘুমিয়ে মাটির বুকে, তবু ত রয় গগনে । 

আজিও অরুণ ওঠে, তাদেরও চোখের তারা 

পড়ে ন। তাদের মুখে। আধারে হয় নি ছারা 

দিখসের প্রাস্ত-মশি-- কোন এক ভুবন 'পরে 

নিশীথের মধুরতা, সবুজের উৎসধারা, 

স্বলেছে নমুন-তলে কেমনে বলি তারে, 

ভিয়া শীরবতা হয়েছে ধবংস তার] | 

আকাশের তারার আতা যে আখির নীলিম আত! 

অবিরাম ছন্দে কাপা। হাদয়ের পরশ ল্ছে, 

০ রুক্র-পখে যে আখির কালো-তারা 
নামিল অস্তলিখা, স্বপনের সুবাস বছ্ে; 

বচিল ছায়ায় তরি অনাদি আলোর কোলে 

আধারের যবনিকা | তারা যে নয়ন খোলে, 
ধরণীর স্টামল-ছবি মরণের অন্তরালে 

তার! কি স্থাপনায় তবে? যে জাখি বন্ধ জাছি 

দীপিকা আলো-বিহ্বীন তাদেরি তারার বীপায় 

কেমনে সত্য ছবে? আলে! যে উঠল বাক্ধি। 

নয়নের উজ্জল ধারায় 

তমপ! আপন হারায় 
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মানকুমারী বন্ধু 
১৮৬৩-৮১৯৪৩ 

প্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

'মানকুমারী অরীবিতকালে “আমার জতীত জীবন" নাম 
দিয়া আত্মচরিত প্রকাশ করিয়া গ্রিয়াছেন ( “উত্তরা, ২য় 

' বর্ষ, কাঠিক-মগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ভ্রষ্টবয )। তাহার জীবনী 
রচনায় ইহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য । 

বংশ-পরিচয় ; বাল্য-জীবন 

তিনি বাল্য-ক্বীবনেত্র কথা ফাহা লিখিয়া গিয়াছেন, 

তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ভৃত করিতেছি । স্বতিকথায় সান- 
' তারিখের এক-মাধটু গণ্ডগোল থাকা স্বাঞাবিক। মান- 
কুমাবীর ক্ষেত্রেও তাহার ব/তিক্রম হয় নাই । তাহার মৃত্যুর 
পর তদীয় জামাতা--খুলনার উকীল শ্রাগাকচন্দ্র নাগ 
দেখাইয়। দিঃখছেন যে, ঠাহার জন্ম-তারিখ প্রর্তপক্ষে ১৩ 
মাধ ১২৬৯ (২৫ জাচ্য়ারি ১৮৬৩ ))-৮১৩ মাঘ ১২৭৬ 

নহে ।-- 

' “বাহার! মাইকেল মধুনদন দত্তের অমর জীবন-কাক্নী 
পড়িয়াছেন, তাহার] উক্ত কবিবরের জ্যেষ্ঠতাত ৬রাধামোহন 

দত্ত চৌধুরীর কথা অবন্ত মনে রাখিয়াছেন ; কারণ, তিনিই 
সাগরগাড়ির দ্ভ-বংশের সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠাকারী । তিনিই 
আমার পিতামহদেব | ঙাহার প্রথম! পরী বালিকা বসে 
গতান্ু হইলে, দ্বিতীয় বার যে পত্বী গ্রহণ করেন, সেই পত্বীর 
গর্ভে একমান্র পু আমার পিতৃধেব ৬আনন্দমোহন দতত-চৌধুকী 
জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের যশোহর জেলার শ্বরপুর এ্রামের 

জমিদার ৬বনমালী বস্ত্র জামার মাতামছ দেব। আমার জননী 
প্ীমুক্ষেশ্বরী শাগ্তমণি দেবী তাহার আটটি সন্তানের মধ্য সর্ব্ব- 
কনিষ্ঠ! । অতি বাল্যকালে ( তখনকার প্রথামত ) আমার 

মাতাপিত! বিবাহিত হুন। বিবাহকালে পিহদেবের বম্নদ 

এগার, যাতৃদেবীর বয়স পাচ বংসর । আমার মাতার চারটি 
মাআ সন্তান হুর ।..*চতুর্থ আমি- মানকুমারী সর্বকনিষ্ঠ! ।-.* 
১২৭১ সালে ১৩ই মাধ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ 
অভাগিনীর জন্ম হয়।...শিশুকালে জআামাকে “অভিমানিনী” 
বুঝিয়াই নাকি আমার নামকরণ হইয়াছিল ।-.'আমি অতি 

ধাল্যকাল হইতে জামার মাতা-পিতাকে সাংখ্যের পুরুষ- 
গ্রন্কতি অথবা পুরাণের শিবশক্তির মতই দেখিতে পাইয়া- 
ছিলাম । বাবা পুস্তক-পাঠ, পঞ্ডিতদিগের সহিত শান্ত্রালোচনা, 
শিখপুজ।, পুরম্িলাদিগের শিকটে পুক্ঝাণ পাঠ, বালিকাদিগকে 
সছপদেশ দাণ এবং শিশুপিগের সহিত ক্রীড়া এই সব করি- 
তেন। আগ্ন ম! কার্যাকারকর্দিগকে উপলক্ষ্য করিয়! বিষয়- 
সম্পতি রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রের উন্নতিচে&, সাংসারিক এ্রবৃদ্ধি- 

সাবম, গৃহ্কর্শে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব কথ্িতেন।-.. 

জমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভাতার পত্ীর কাছে 
এবং আমার এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগি- 

লাম। ও-কার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভ্ঞাগ বরি- 

লাম। দ্বিতীয় ভাগের মুক্তাক্ষর শী মুখন্থ হইবে বলিয়া বাব 
আমার সহিত সব্ধদ| বানান করিয়! কথা কহিতেন। যুঙাক্ষর 

পড়! শেষ হইলে আমাদের বাহির বাড়ীতে বালিকা -বিদ্যালয় 

হইতে লাগিল । আমি খিতীয় তাগ পরিত]াগ করিয়া কথা- 
মাল! লইয়া পড়িতে স্ছলে চলিলাম।...বিগালয়ে যাইবার সময়ে 

বাবার আঙদ্দেশমত ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থন! করিয়া 

ছিলাম । তাহারই ক্কপায় পাঠ আমি খুব লী শিখিতে লাগি- 
লাম; কিন্ত হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ 

করিতাম না।"'."এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়! বাবার পুস্তক 

সকল অর্থাৎ কাশীরাম দাসের মহাভারত, ক্ৃতিবাসের রামায়ণ, 
কাশীখণ্ড, হর-পার্বতী-মঙ্গল প্রভৃতি পড়িতাম আর পুরবাসিনী- 

দিগের অন্থকরণে, বাব! ম| দাদা প্রভৃতি আতীয়দিগের উদ্ছেশে 

কৃত্রিম পত্র লিখিতাম ।-*'আমার দাদ] শ্রীশিক্ষা অগুরাস 

ছিলেন ।...আমার পবখা ভ্রতৃঙ্গায়! “বামাবোধিশী'র াহিক। 
ছিলেন । উষ্ পত্রিকায় বাম! রচন] দেখিয়] তাহারাও গণদ্য- 

পদ্য রচনা করিতেন । এই সব দেখিয়া আমারও “'রচন।” 

করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত ।-.. 

আমি চাদের জেযোৎসায় বসিয়া উপকথা প্লচনা করিয়া 

খাতায় লিখিতাম।'*'পদ্ভ বা! গদ্য অর্থাং উপকথ] খাছ 

পিখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না,...তাহার ভিতর রচনার 
হইটি ছত্র মাত্র আমার প্মরণ আছে, তাহ! এই :₹_. 

“রাখ রাখ সবে তাই বচন আমার, 

ঈন্বরের পদে কর কর নমক্ষার।” 
গদ্য রচনারও একটু নমুনা! দিলাম ; “এক রাজ-কভার 

বারাগায় এক ঝাক পাধী আসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে 

রাহ-কভ! একটি পাখি ধরিয়াছিলেন ? তাহার গায়ের রং লাল, 
সবুদ্ধ, হুছুদে, আর কালো; এমন নুন্দর পাখী ফেহ কখনও 

দেখে নাই ; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটি বাছুড় 1” এই 
বচন] দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াদ্বয় ছাসিয়! গড়াগড়ি দিয়া- 
ছিলেন, আমি ভয়ানক অপ্রতিত হ্ইয়াছিলাম ; সৌন্ধধে)র 

শেষ উপমেয্ন “বাছড়” হওয়া যে এত হাসিবার কথ! তাহ] 

আমি মোটেই বুবি মাই, কারণ “বাছড়” আমি তখন মোটেই 
দেখি নাই।” ৃ 

বিধাহ ও বৈধব্য 
১৮৭৩ গ্রীষ্টান্ধে বিস্তানন্দকাটী গ্রাম-নিবাসী বিবুধশক্ষর 



পৌধ 

বন সহিত ১৬ বংসর বয়সে মানকুমার'র বিবাহ হম। 
বিধাতা ঠাহার আদুষ্ঠে অধিক দিন স্বামি*নধ গেখেন নাই ; 
দশ বংসর যাইতে-না-যাইতেই তিনি একটি কন্তা লইয়া 

বিধবা হন। তাহার আত্মকথায় প্রকাশ £--- 
“আমার পিআালয় সাগররদাড়ি গ্রাষের পাচ ছয় মাইল 

দুরবন্তা বিদ্যানন্দকাটি গ্রাম । পেখানকার বনু মহাশয়ের! ধন, 
মান, বিদ্যাব্া এবং লোকফিতকর কাজের জন্ড নুপ্রপিদ্ধ 

ছিলেন । আমার এক পিতৃব্যের ছুইটি কত! এ বন্থ মহাশয়- 

দিগের গৃছে বিব[হিতা! হুইয়াছিলেন । আমার সেই দিপিদ্দিগের 
কয়ট দেখর কার্যোপলক্ষে একদিন আমার সেই পিতৃব্যের 

বাটাতে জাসিয়াছিলেন। তীাঞাদেরই একজনকে দেখিয়া 

আমার মাতদেবী, তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং সচ্চরিত্রতার 

কথ। শুনিয়া, নিঞ্চ জামাত! করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। ক্রমে 

সেই পাজ্জের সহিত আমার বিবাছের সম্বন্ধ করেন।.""বাবা 
তাহার গ্রেছের কণ্তাকে মহাসমারোহ্পূর্বক, ১২৭৯ সালে ৭ই 

মাঘ তারিখে, সেই মনোনীত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন । 
**বিধাঙের সময়ে চারি পাচ দিশ শ্বশুরালয় গিয়া! শ্বতর, 

শাগুড়ী, ননন্দা, জা! প্রভৃতি নূতন জান্মীর়দিগের যথেষ্ট আদর 
প1ইয়! মাতৃ-ক্রোড়ে কিরিয়! আপিয়াছিলাম |." 

তেরে! খংসর বয়সে পড়িয়াই অর্থাৎ বারে! বৎসর উভীর্ণ 

হুইবামা আমাকে দ্বিতীয় বার স্বগুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল । 
“আমার গ্বশুরালয়ে গিয়া দেখি, তাহারা বৃহৎ পরিবার ।-"" 

সেখানে জনেক লোক ছিলেন, তাহাদের প্রক্কতিও নানা 

রকম । আমাকে “অভভূত জীব” দেখিয়। অর্থাৎ আগ্রগোপন 
করিতে অক্ষম, ছলন1-চাতুরীতে জনভ্যন্ত এবং গৃহ-কর্পে জশগু, 
এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়। অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রপ এবং নিষ্ঠুর 
সমালোচন! করিতে প্রবৃত্ত! হইলেন । কেবল আমি বলিয়া নু, 
বঙ্গগৃছের অনেক বালিক! বধূুকেই এইরূপে “মাধ” হইতে 

হম । 

যাহ] হউক ক্রমে ক্রমে জামাকে বিনীতা ও আজ্ঞানুবর্তিনী 

দেখিয়া গুরুজনের! আমার প্রতি পন্& হইলেন। আর আমার 

তখনকার সরলতা ও কবিত] রচনার ক্ষমতা দেখিয়া ননন্দ 

প্রভৃতি সযবয়ক্কাগণ আমাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন। 

এখানে আমি একগুঁয়েমি ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে 

প্রসন্ন করিতে এবং গৃহকর্প শিখিতে একান্ত চেষ&1 করিতে 

লাগিলাম । আমার জ্যেষ্ঠ জা শিল্পকাজে নুনিপুণা, তাহার 

নিকটে সেলাই শিখিলাম। ও 

তখন পতি-দেব কলিকাতায় পড়িতেন। ছুদীতে বাী 

আসিয়া! আমার ননন্দাদিগের নিকচে আমার কবিত। রচনার 
কথা ভমিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ এক-একটি কবিতা 

স্চনা! করিতে বলিলেন ।- তিনি যে আমার পরম দুহৃদ্ সবশুর- 
স্বান্তীতে, আমিম্বা তাহাই. আমার. বিশ্বাম হইল। ভ্রমশঃ 

. ক্াহাকে: তুধি ও সত্.কাই, আমান জীঘংনর প্রধান, লক্ষ্য... 

আমকুমারী বু ২৬ 

হইয়া উঠিল। নুতরাং তাহার অকভিপ্রায়াহ্গার়ে আমি সহশ্র 
গৃহৃকর্টের মধ্যে দিনের বেলায় এক একটি পদ্য লিখিয়! 

রাত্রিতে তাহাকে “উপহার” দিতাম । এই কাঙ্গ ধুব গোপনে 

করিতে হইত । কারণ, তখনকার দিনে এরুপ কান বড়ই 

মানবুমারী ব? 

“লক্জাণ্র, 
হইত। 

বড়ই “অসমসাছুপেশর এবং “বিরকিপ্র বিষয় ' 
যাহ! হউক স্বামী ইহাতে বন়্ই আনন্দিত হইতেন 

এবং পরদিন প্রঠাষে তাহার বঙ্গু-বাঞ্ধবাদগের সহিত উহা পাঃ 
করিতেন। বধ্ধুরগ সেই কবিতার হুখ্যাতি করিতেন; কিন্ত 
আমি পাছে সুখ্যাতি শুনিয়া অহ্যতা হুইয়া উঠি, এজভ স্বামী 

অতযও সতর্ক হুইতেন। পরবসাঁ কালে তিন আমার নিকটে 

-ধিনি আমাদের বঙ্গ-মহিল'-কুলের শীর্ষস্থানীয়! সেই “দীপ- 
নিধ্ধাণ' “ছিন্নমুকুল' রচণ্রত্রী, ক্ুকবি প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি 

বিছুধী মছিলাগণের আদর্শ রচনাশভি আমার সন্মুখে ধারণ করি- 
তেন । আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়। শিখাইতে তাছার মনে 

মনে বড়ই ইচ্ছ! হইত, কিন্ত তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন 

না। তাহার নিষের পাঠ্যাবস্থা, সেঙজজভ অধিকাংশ সময়ে 

কলিকাতায়ই থাকিতেন ; যে সময়ে বাঠী আসিতেন, ৬খন 
গুরুজনদিগের শাসনে, লক্জার অহ্রোধে দিনের বেলায় আমার 

সহিত সাক্ষাং হইত না! । র্লাত্রি ১২৮1 কি ১টার সময়ে যখন 

শম়ন-গৃছে যাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছ! করিলেও, তিনি 

আমার অন্ুমস্থত1!র আশঙ্কায় নিষেধ কম্িতেন; দেই জঙ্ঙ তাহার 

কাছে আমার লেখাপড়। হইত না। 
আমার বয়স যখন চৌম্ব বংসর, তখন আমি *পুরনবের 

প্রতি ইন্দুবালা” শীর্ধক অমিত্রাক্ষর ছন্দে, বীররস-পূর্ণ একটি 
কফবিত! লিখিয়] স্বামীকে দিয়াছিলাম ; তাহার প্রথম কয়েক 
ছন্র এই-... এ 

“ছুত্ত যবন বে ভারত ভিতরে 

পশিল আলিবণ পুরন অহাবলী 
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[গগন ঘলিয়া সাধারণের টিনার চিজ ছ'গনেই মলে 
ইপ্দুযাল! কেমনে ব! করিল! বিদায়? করিয়াছিলাম, এইবায়ে আমাদের সফল কষ্টের অবসান হইল । 

কপ! করি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী। 
ফেমনে বিদায় বীর হৃল প্রিয়া কাছে।” 

পদ্যটি সুদীর্ঘ হইয়াছিল । খামী এবং তাহার কলিকাতা 

বরুগণ ইহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হন। কিছু দিন পরে একজন 

বন্ধু এই কবিতাটি 'সংবাদ প্রভাকর" পঞ্রে মুদ্রিত করেন। 

ইহাই আমার প্রথম প্রকাণ্ত লেখা । 

কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া উক্ত কাগজের সম্পাদক চীকায় 

লিখিয়াছিলেন, “জামা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর 

মাইকেল মধুদ্থদন দণ্ডের ত্রাহুম্পুত্রী ; ইনি হঁহার পিতৃব্য-স্ষ্ট 

বাঞ্চাল! অনিত্রাক্ষরে থে করিত! লিধিয়াছেন, তাহাতে হঁহার 
গলায় আমর] প্রশংসার শত-নন্নী হার পরাইলাম। চচ্চা 

থাকিলে হহার মধুময়ী লেখনী কালে জন্বত প্রসব করিবে ।” 

ইহ! দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, “লোকে 

প্রশংসা! কর্সিতেছে বলিয়! তুমি যেন গর্বিত। হইও না। দেখ 

দেখি, তোমার কাকা কত বন্ড ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন: 

তুমি তাহার উপছুক্তা ভ্রাতুশ্পুত্রী হইলে তবে আমার মুখোচ্ছল 

হইবে । আলোকের রচন| বলিরা সকলে এত! প্রশংস! 

করে।” 

যাহা! হটক, জমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া ছই বৎসরের 
মধ্যে জনেক গুলি ঈ্তিকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং উপভাস লিখিয়া- 

ছিলাম । তাহ] শ্বার্মীর কাছে দিয়াছিলাম ; তিনি তাহার 

কয়েকটি বন্ধুর একান্ত প্রার্থনায় তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়া 

ছিলেন। 

স্বামী আমাকে কলিকাত! হইতে ইংরাজী শিখিবার জঙ্ত 

অঙ্থরোধ করেন। তাহার আদেশে আমি আনন্দের সহিত 

আমার একখান! খাতাকে সঙ্গিনী করিয়া! বাঠির বালকপ্রিগের 

মিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। 
আমার বরস যখন সতর বৎসর তখনই আমার একমাত্র 

সপ্তান__-আমার কঞ্া্ট ভূমিষ্ঠ হয় [ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮০ ]। 
তখন জামি পিভ্রালয়ে ছিলাম । আমার কন্যার বয়ম যখন 

কুড়ি দিন তখন আমার পরমারাধ্যতম গেছময় বাব! 

আমাধিগকে অকুল শোক-সাগরে ভাসাইয়! শ্বর্গে গমন 
কয়েন। তাহার উচ্ছেশে আমি একটি শোক-গাথা লিখিয়া- 

ছিলাম। তার পর অনেক দিন আর লেখাপড়া করিতে পারি 
মাই। 

পর ঘংসর্ন | ইং ১৮৮২ ] স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে 

এল, এম্, এস্, ([.81.৭. ) উপাবিপ্রাপ্ত হন।.*-কিন্ত আমার 

অবৃষ্টে এত স্বখ ও সৌভাগ্য বেশী দিন লফিল না| আমার 
শ্বশুরঠাকুর়ের অন্থরোধে এবং করেকটি সন্ত্ান্ত বন্ধু-বাদ্ধবের 
নির্বস্বাতিশয়ে শ্বা্ী সাতক্ষীনা! মহক্ষায় ডাক্তারি কমিতে 
লাগিলেন । অল্প দিমের মধ্যেই সেখানে ““নুদক্ষ চিফিংস ক” 

তিমি আমাকে বারংবার বলিয়্াছিলেন, “এইবার আশ্বিন মাস 

হইতে তোমাকে, খুকীকে এবং আমার ছোট ভাই হু'টিকে 
আমার কাছে লইয়া যাইখ।” আমার এক ননন্দা শীড়িত 

হওয়াতে তিনি বাড়ী আপিয়াছিলপেন। হুই তিন দিন মাত্র 

বাড়ীতে থাকিয়! ২৭শে বৈশাখ সাতক্ষীরায় চলিয়া! গেলেন। 
আমর] উভয়েই আশ্বিন মাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। 

*আবণ মাপে তাহাপ দারুণ গড়ার সংবাদ আসিল । আমার 

স্বর, আমার অশ্যতম 'ঢাজ্ পন দেবর, আমাপ দাদা প্রভৃতি 

একান্ত উদ্িগ্র হইয়া! সাতক্ষীপায় চলিয়া গেপেন । কেহ 
জামাফে লইয়৷ যাহবার কথ! বললেন ন!। আমি ছিনু কুলবধু। 
লজ্জায় ভয়ে কিছুই বপিলাম ন!। কেবল তাহার আরোগ্য- 
সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া! প্রহিশাম ; কেবল তাহার 

মঙ্গল-কামনায় ভগবানকে ভাকিলান'*.তার পরে আর কি 

বলিব? সংবাদ পাইলাম, যিনি আমার রমঙঈ-জীবনেন 
অবলঘ্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়াপু দেবশ্রতিম পর্তি- 

রহ, তিশি ২৯শে শ্রাবণ সোমবারের রাক্রিতে আমাকে জগতের 

ছুয়ারে হতভাগিশী করিয়! ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন ! 

ঠিক দেহ মুহুর্ডে ধিদ্যানন্দকাটার বাঠীতে থাকিয়া আমি এরূপ 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম । তখন জামার বয় উনিশ বৎসর পূর্ণ 
হয় নাই-_সাড়ে আঠারো ।” 

সাহিত্য ও সমাঞ্জ সেবা 

বিধবা হইবার পর সংলারের নিঙ্নৈমিত্তিক কাধো 

মানকুমানীর মন বসিত না; তিনি শেষে কবিত্বশক্তির 
অনুশীলনে ও সমাঙ্জ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 
লিখিয়াছেন £-- 

“অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রক্কতি এইক্প হইয়াছিল 

যে, কোনরূপ দুখ-হুঃখাদি কর্তুক আমার মন একটু উত্তেজিত 
হইলে আমার একটি কবিতা! হইত । এই কবিত! প্রায়ই পদ্য, 
সময়্ান্তরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম । আমি যখন সেই তরুণ 

খয়সে নিদ্দারণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার 

হৃদয় পিষিক্স! কবিত্বশক্তি সকল বাহিত্ন হইতে লাগিল। এই 

শোকোম্াদ অবস্থার আমার গদ্যকাব্য “প্রিয় প্রসঙ্গ রচিত 

হইয়াছিল | উহা! কেবল নিজের যনকে সাধন দিবার জন্যই 

লিখিতাম। বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য কোনচিস্ত/ করি 
নাই। 

আমার একজন ক্কতবিদ্য জন্তীয় তাহার স্ত্রী নিকট হইতে 
এঁ হুত্তলিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইলে বিধবা রমনী- 
গণের একটা! সাস্বনায় জিনিস ছইবে এইরপ পরামর্শ দেন। 
আমার খ্বর্গীয় পতিদেষের একট স্মৃতি রক্ষা! হইবে, ইহ! মনে 



পৌৰ ্ 

হই। আমার স্বামীর প পরলে'ক গমনাস্তে আমার জারীর 

তাহার কিছু অর্থ আমাকে আনিয়া, ?দয়াছিলেন, আমি সেই 

অর্চদিয়া আন্মীয়েকর শিকটে উহার যুপ্রাঞ্নের ভার প্রদান 
করি। পুণ্তকে আবার নাম এব প্রিচয় দিতে দিষেধ কর্ধি | 

এই কাজ থব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে 

হয়, তখন আমার যে রকম লন্জ। সক্ষোচান্দ ছিল, তাহাতে 

'যদি অঙ্গাব মন পেকপ অক্তিহ ন! হইত, তবে জমি পির 
প্রপ্ক' হাপাহইতে পাব্িতাম ন।। যাহ! হউক, এপ্রয় প্রসঙ্গ? 

মুদ্রিত ও প্রক!শত হঃলে আমার আরুগাপণের বহু চেষ্। 

সনের জংশকে খুব পসিশেণ আহযেই উহার রচয়িএী। 

তখন অনড় হিংসা, দবেষ) প'ঞন! ও গঞ্জন। আবাকে সঠ্তে 

হইয়াছিল । আনব এত আকবরের এ প্লঙ্গাও সাবারণের 

কাছে জংনুত হয় নাই! বিজাপন!দি অভাবে অতনকে উহার 

অঃ পাস প্রণেক দিন জানত পাক্িতলুন না 

খধন কমশং দিন যারুত লাগিল, তখশ কেখপ খুরজনের 
সব, শিএপালন আনব সংসারের কাঙগকঙ্দ করিয়া আমার 

হৃদয়ের তৃত্ত হহল না | বাকী জীবনটি কি করিয়া কাটাতিব, 
তাহাঠ আমার চি্ার বিষয় হইল | ভগবাশ এ প্মধম সস্জানকে 

যে বিশাস ও একট কাব মশক দিয়া ছিলেশ। তাহাই অন্থ- 

শীলল করতে প্রকও হইলাম। 
করবে বুপিশাম,। জগত 

কান্ডে অঃ ইয়োপদর্গ কর! উচিহ। 

শ্েহে অববশ্বাস বা উহার উপহের 

অ।মার অনৃষ্ঠফল আয় পঃহইলার 1 ইহাতত ্সামাগি পচ ধিশ্বাপ 

ভুল । ন্মমি মন করিলাম, শধব! মহিলাদিগেধ যমন 

সংপারের কাঞ্ধ কল! কর্তবা, বিধণা মছ্লাদিগের সেইকাপ 

সনদের কাজ কর! কণা! ইহা যখন আমার “সতা" 

ব্লন্্রা ধাপশশ হইল, তখন খেই আকিফিৎকর ক্ষমতা দ্বারা 

সখাজের সেবা করিতে পাহাত হইতে লাগিলাহ 1 এই সময় 

আমি পুর!তন বঙ্গদর্শন, আর্বদদর্শন, কবিণর ধবান্রনাথ ঠাকুরের 

কবিত।, বিহারিলাল চক্রবন্ী মহাশয়ের কবি হা, এবং সাঁহিতা- 
গুক বস্ধমচন্দ্রের অনেক প্রস্থ পড়িতান | নবজীখন, প্রচার, 
নবাতারত প্রঙততি মাপিকপন্জ এবং যোগেঞ্জনাথ বিধ্যাভৃষণ 

মহাশয়ের “হদরে চাস? পড়িতে আমার ব্বদেশ ও স্বজাতীয়া 

ভগিনীদিগেব জনা অনেক চিগ্ত: উপস্থিত হইত; সেই সকল 

চিন্তা আমি অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিতাম | যখন পিভ্রালয়ে 
থাকিতাম, তখন আমি দাদার নিকট অনেক মিনতি করিয়! 

তাহার কান্তে একটু ইংরাজী পড়া শিখিয়া লইতাম । একখানি 

উপক্রমণিকা ব্যাকরণ হইতে শব্জক্রপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ 
করতাম 1...এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত 
কান পুরুষের সন্মৃরীনা হইতাম মা) কোন আমোদ ব! 

উৎসাহে যোগ ধিতাঘ ন! ? এবং প্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ 

মিশামিশি বা রছ্ভালাপ করিতাম না । আমার স্বর্গীয় ত্বামীর 
রণ 

থাকিতে হইলে িশ্ব-বিষাতার 

বণ! বাহুল্য, তখন ভগবাণেশ 

' গন্ডিম।ন দুর হইয়াছিল । 

মানকুমারী বন্ধ ২৬৯. 

টি সর্বদাই আমান | উপরে নিপতিত ও আছে হ ইহাই আমার 
ধারণ! ছিল। 

আমাদের বাড়ীতে “সখা” নামক মাণদকপজজ আমিত | 
* সম্পাঙ্গক প্রমধাচপণ সেন দেশের বালক-বালিক1]দিগকে জানাহ- 

পীলন এবং নীতিশিক্ষা দান করিয়া গঠিত-চরিত্র করিবেন একই 
উদ্দেগ্তে “সখা? প্রবর্তন করেন । আযি তাহার এই সাধু কানের 

সহায়তা করিতে একাণ্ড বাখ হইলাম । “সার উপযুক্ত 

কবিত। লিখিয়! প্রমপাবাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম । তিনি 

য্ুপূর্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছু দিন পরাস্ত 

“সথায়' লিধিতে লাগিলাম ।* কিছু দিন পরে প্রমদাবাবু ইফ্- 
জগৎ পর্নিতাগ করিয়া গেলেন। সেহ অ-দৃ্ই বন্ধুর ম্বত্যু- 
সংখাদে অংমি মনে মনে বড় শোকাকুলা হইলাম । এক্সপ 

ছঃখে কেহ পহান্রন্তি করিধে না বলিয়া কাঙ্াকেও বলিলাম 
ন!। ক্তখন “শোক-সঙ্গী 2" শীর্ঘক একটি কবিতা লিখিয়া 
“সর উদ্দেশে প্রেরণ করিলম | প্রমদাবাবুব ভ্রাতা এখং 
সখা রক্ষক বাবু অগ্রধাচরণ সেন তাহা সাদরে গ্রহণ 

করিপেন । অনেকশ্ডপি প্রান্ত কবিত! হইতে কেবল আমার 

সেই কবিতাটি 'সথা'য় [আপ ১৮৮৫] প্রকাশ করিলেন এনৎ 

আমাকে একখানি জণ্ডি নুন্দর ছবির পুল্তক উপহ্থার দিয়া- 
ছিলেন। 

আমার জ!তীয় ভগগনীগণের অখ কিছু কাজ করতে 
জাম!র আকাঙছ। বড়ই প্রবল হইল । সেই জনক অনেক চেষ্টা 

করিয়া আমি বামাবোধিশীর লেখিক1-শ্রেশীভূক্তা হইলাম ।+ 

কিছু পিন বামাবোধিনীতে কবিতা? জিখিয়াছিলাম । তাহ! 

অধকাংশ আমার দপায় পর্তিদেবেক্ন উদ্ধেশে রচিত ! 

বামাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পুণ হলে ভড্িভাজন উমেশচ 

দন্ত খামাবোধিশী-সম্পাদক মহাশয় উহার অঙ্গ “জুবিলী” 
করেন। সেহ সময়ে অনেকগুলি পুরগার-প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন 

দেশ। আসি তিন-চারিটি প্রবন্ধ পিখিয়াভিলায, এবং প্রাতি- 
যোগিত।য় উত্তীর্ণ হইয়া! সিশ টাকা পুরস্কার পাইয়াঞিলাম | 
বামাবোধিনীর খিজাপনান্ুসারে “িনবাসিনী? নামক এক ক্ষুজ 
উপন্যাপ লিখিয়! উক্ত সম্পাদক যহাশয়কে পাঠাইয়া দিয় 
ছিলাম । শ্ডিশি উহ! অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয় 

আমাকে প্র লিখেরাছিশেশ এবং শিক বায়ে মুদ্রিত করিয়া 
বামাবোধিনীর জুবিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন । 

পূর্বে বলিয়াছি, বিধবা ব্রমধীপ কর্তব্য বিষয়ে আমি অনেক 
রম লা ও পা হি পল. ৮ ডল লা 

ও প্রমদাচরণ সেন-সম্পা্দিত ওয় বর্ধের “সখা (১ ১৮৮৫, 
জাহুয়ারি ও মে সংখ্য।) “জনৈক বঙ্গ মহিলা” নায়ে মান- 
কুমারীর “সোহাগ” ও “নধবর্ধ” শীর্ষক ছুই কিতা 

প্রকাশিত হৃইয়াছিল। 

1 বামাবোধিমী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মানকুমারীর 
প্রথম রচনা “আমার দেবত1” নামে একটি কবিতা । ১২৯৩ 

সালের ভাদ্র ( সেপ্পেস্বর ১৮৮৬ )-সংখ্য দ্রষ্টব্য । 

শা সা রস তর রা 
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সময়ে চিন্তা কম্িতাম। সেইচিদ্তার কলে আমার মনে হুইল, 
জানধর্থে আত্মগঠন কিয়! স্বগবানের চরণে আত্ম-সনর্পণ 

করিয়া, হদয়ের মধ্যে স্বাঁর় 'খামীর মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, 
জাতীয় ভগিনীগণের উন্ততিসাধন, শিশুপিগকে উপযুক্তরূপে ' 
গঠন এখং অনাথ আহুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা! রমনীদিগের 

. কর্তব্য। আমার এই কথ! জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য 

উপন্যাসাকারে “বনবাসিনী? ' লিখিয়াছিলাম । ইহা? বামা- 

বোধিনী-সম্পাদক মহাশয় স্বতঃই বুবিয়াছিলেন । “বনখাপিনী'র 
প্রকাশের কয়েক বংসর পরে যখন কলিকাতায় “দাসাশ্রম” 

প্রতিষ্ঠ। হয়, তখন উদ্ত মহাশয় জামাকে এক পহ& লিখেন, 

“মা! তোমার “বনবাসিনী” কল্পনা সফল হুইয়াছে”__ইত্যাদি। 

এ ক্ষুপ্র পুস্তক লাধারণের নিকটে খুব জানত হইয়াছিল । 
এই “জুবিলী” সময় ছুইতে বামাবোধিশী-সম্পাদক মহাশয় 

আমাকে নিজ কন্যারপে স্সেছ করেন । আমার শর্মীর, মন ও 

আগার ফল্যাণসাধন, তাহার কর্তব্যকর্শ হুইয়! উঠিয়াছিল। 
আমার লেখ! তিনি সাগ্রহ্থে, সমাদ্বরে সম্পাদকীয় শজ্ঞে এহণ 

করিতে লাগিলেন । লিখিত বিষক্ে কোন ভ্রুটি হইলে তাহা ও 

সেছের সহিত বুঝাইয়! দিতেন। আমাকে যেরূপ সঞ্ছপদেশ 
দিয়া পত্র পিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেক্গপ প্রার্থণীয় 

সেইরূপ হপ্প্রাপ্য। তিনি ধার্সিকাঞ্গণা এবং দেবতুল্য চত্রিতআ- 
খান্ জানিয়। ভাহার কাছে পঞআাদি লিখিতে আমাপন কিছুমাত্র 

জজ্জা সক্ষোচ হইত না । আমি মনে মনে তাহাকে আমার পিতৃ- 

দেবেয় মত তণ্তি করিতাম । এই সময় হইতে বামাবোধিনীতে 
আমি পন্ভ অপেক্ষ। গন প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম ৷ 

আমাদে; অন্তঃপুর-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের শ্রী- 

1চকিং”ক এবং ধাত্রীর জাবগ্তকত] বিষয়ে আমি সাধারণের 

মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিক বার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 

বাল্য-বিবাহু নিবারণ এবং বরপক্ষের অর্থলুন্ধত1 নিবারণ জনও 

ক্ষুদ্রাণপি কফুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চে&। করিয়াছিলাম। 

অতঃপর আমি নবাভারত পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃণ্ত হইয়া- 
ছিপাম। সেই সঙ্গে অন্ভান্ত মাসিকপত্রে ছুই-চারিটি কবিতাও 

প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
৬ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ “বাঙালী রমণী- 

দিগের গৃহৃধর্শ্ন” রচনার প্রতিযোগিতা-পনীক্ষায়, আমি ১২৯৬ 
সালে পুগ্নস্কার পাইয়াছিলাম ৷ এ কথ! শুনিয়। আমার কয়জন 
আত্মীয় “যশোহ্র-খুলন'-সম্মিলশী” সঙ্ভার বিজ্ঞাপনাহুসারে 

“বিবাহিতা রমণীর কর্তব্য” বিষয়ক প্রবন্ত লিখিতে অনুরোধ 
করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় আমি 

প্রথম হইয়াছিলাম এবং মিসেস্ বি. দে. প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল 
পাইয়াছিলাম। সন্মিলমীর কর্তৃপক্ষের! সেই প্রবন্ধটি উক্ত 
সম্মিলশীয় কফার্যা-বিবরদীতে প্রকাশ করেন। বামা-হিতৈষী 
পণ্িতধর শ্রীযুক্ত তার়াকুমার ফবিষ্বত্ব মহাশয় তাহা দেখিয়! 
নি্ষ লহদয়ভার একাত্ত জানশ্দিত হন, এবং আমাফে বিশেষ 

প্রবাসী ১৩৫৩ 

উৎসাহ্জনক পত্র লিখিয়া কতকগুলি পুগ্তক পাঠাইয়! দেন । এ 

প্রবন্ধ দেখিয়া মহাত্মা ডা্জার যছনাথ মুখোপাধ্যায় ( ধাতী- 
শিক্ষা-প্রণেত। ) তাহা “বাঙ্গালী মেয়ের নীতিশিক্ষা” পুগ্তকে 
আমার নাম ঝুর্ধিত করিয়!, বিশেষ গৌরবন্চচক এক পঞ মুদ্রিত 

কক্লিয়া, উহ্! আমাকে উপহার পিয়াছিলেন | ইহার পরে আরও 

হই বারে আমি যশোহ্র-খুলন।-সশ্মিলন)তে “হুশীলা রমণীর 
পরিজনের প্রতি কর্তব্য” এখং “মহৎ আধনী” নামক প্রবন্ধ 

রচনায় প্রথম বিবেচিত হই এবং শ্রেষ্ঠতম পুরক্কার পই। 

আ্াযুক্ত পণ্ডিত তার্নাক্মার কবিরত্র মহাশযসও আমাকে 

যার-পর-নই স্রেহ ও অনুগ্রহ করিতে থাকেন । তাহার এবং 

বামাবোধিনী-সম্পাৎ্ক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি অধক- 

তর মনোযোগপুব্বক ইংরাজী ও সংকত ভাষা শিখিতে চেষ্ঠা 
কম্সি। তখন জামার শিক্ষক. বিশেষ কেহহু 1ছপে স!। আমি 

ভগবানের উপরে নির্ভরপৃর্বক একান্ত £৮ষ&: কাঁরতেছিলাম । 

একরিন ইংরাজী পড়িতাম আন একদিন সংক্ষত পাঁড়িতাম । 
ইংরাজী এবং দেবনাগর অক্ষর লিখিতেও [শখখিতাম । যেপ্িন 

আমার ইংরাজী হত্াক্ষর বামাবোঞ্সিনা-সম্পাদক মহ[!শয়কে 

পাঠাইয়াছিলাম, আর যেপিন টাক! দেখিয়। কুমারসঞডব পড়িতে 

পারিয়াছিলাম, সেই দিন এ মহাশয়থয় যেগপ আনন্দ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন তাহ। আমার চিরম্মরলীয় । মানবে মাতৃ-পিত- 

ন্রেহ্খণ যেমন অপরিশোধনীয়, এ দুই আরাব/তমের দেহের 
খপও আমার সেইকপ অপরিশোধ্য |... * 

এই সকল সময়ে আমাকে গুর'তয় পার্রিএম কিতে হইত । 

ব্রান্ম মুহুপ্ডে উঠিয়া প্রাত:$ত সমাপনাস্তে গত! পাঠ করতাম । 

আমার গতাপাঠ শেষ হইলে তখন খাড়ীর সকণে উঠিতেন। 

তখন জামি ব্যাকরণ কৌনুদীর খানিকটা সুখ করিতে 
করিতে, অথবা ইংরাজী বানান শিখিতে শিখিতে গৃহ্কর্শ 
করিতাম। আহারের সময় বেণী খাইলে পাছে শর্দীরে আলম 

হয় সেই ভয়ে সামান্য পাপ আহায্ন করিতাম। দিনের বেলায় 

৩1৪ ঘণ্টা এবং রাত্বিতে ৫1৬ ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় পাইতাম । 

আহার নিদ্রা বিষয়ে বিশেষ সংধত হৃইয়াছিলাম ৷ কিন্ত বেশী 
দিন ইছা! সহ্িল না-__সাহিত্যগুর বঞ্চিমচন্জ্রের ভাষায় আমার 
“শারীরিক বৃত্তি সকল যখোচিত অন্ুশীলিত” হইয়াছিল না, 
তাই কিছু দিন মধ্যে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। 

বলিয্াছি, বামাবোধিনী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রে 
আমি কবিত! লিখিতাম। পৃজনীয় কবিরত্ব মহাশয় স্বেচ্ছা- 
প্রবৃত্ত হইয়া! সেই সকল সংগ্রহ্পূর্বক কাব্যকুনুমাঞ্জলি নাম 
দিয় পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিশি স্বয়ং উহা বিজ্ঞাপন 
লিখিয়া দেন । ইহার পরে স্রেহ্ময় কবির মহাশয়ের 
আগ্রহ ও অনুগ্রহে আমার “কনকাঙজলি' “প্রিয়-প্রসঙ্গ' (২ 
সংস্করণ ), “বীন্নকুমার-বধ কাব্য' জনসমাজে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

বাধাবোধিনীর জিণ ঘংনর বয়সেও এক জুবিলী হইয়াছিল, 



০াব . 

আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনাহুসারে “বিগত শতবর্ধে ভারত-রমনী- 
দিগের অবস্থা”-শীর্ক এক অুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 
ক্ষবিখ্যাত এঁতিহাসিক রজনীকাগ্ত গুপ্ত মহাশয় তাহার 
পরীক্ষক ছিলেন ; সেবারেও আমি কয়েক জন পুরুষ ও রমণীর ' 
সহিত প্রতিযোগিতা -পরীক্ষায় উভভীণ হইয়া 
পুরস্কার প্রান্ত হই। 

যাহারা দেশ-কিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক, 

তাহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। 
বরিশাশের শ্রদ্ধেয় অস্থিশীকুমার *ণ্ড মহাশয়ের 'ভঞ্তিযোগ' 

পড়িয়া অবধি প্রতাঙ্ন প্রত্যষে তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিতাম । 

দস্তা সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি জীবনে কখনও ন! 

দেখিলেও তাহাকে একা আত্মীয়ের ভায় ভক্তি করিতাম |" 

এই বঙ্গদেশে যাহার সমাজ-শিক্ষকরাপে পরিগণিত, 
বাহার! বর্্মবেণু' নীতিবেঞ্ডা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, এতিহাসিক 

এবং সুকবি, ভ্টাহাদদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুত্র 

জীবনে মন্ষাত-লাভে সহায়ত! করিয়াছেশ (ব্যক্তিগত ভাখে শা 

হইডেও শঙ্জিগত তাবে )। আমি এই সকল লোকের নিকট 

দধী। এষ্টরূপে নবাস্কারতের অন্ততম ন্থুকবি খাবু গোবিদ্ধচন্ত্ 

দ|সের কবিহশন্তি এবং ৬গিরিজ[প্রপন্ন রার চৌধুরী মহাশয়ের 

সাহিত্যিক শক্তির নিকট আমি পুল পরিমাণে ধনী । সকলের 

অপেক্ষা! সাহিতাগুর বঙ্কিমচন্দের খণই আমার গুরুতর । 

কেবল সাহিত্য-শিক্ষ! বিষয়ে নহে । আমার চির অপ্রত্যক্ষ 

ধর্দতত্ব- প্রণেতা আচাধ্যদেখকে আমি গুরুদেবের আসনে 
বধাইযা, তাহার উপদেশানুপ[রে আক্ম-গঠন-চেষ্টা করিয়াছি ।” 

গ্ন্থারলী 
মানকুমারী যে-মকল পুস্তক-পুণ্ভিকা রচনা ও প্রকাশ 

করিয়া গিয়াছেন, সঞ্চলিয় একটি কালাহ্ুক্রমিক তালিকা 

দিতেছি । ধঞ্ধনী-মংধ্য প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশ-কাল, বেঙ্গল 
লাইপ্রেরি-পঞ্চলিত মুদ্রিত-পুস্ত ক-তালিক হইতে গুহীত। 

১। প্রিয় প্রসঙ্গ | বা হারানে। এ্পয় ( গণ্য-পধ্য )। 
ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেখখর )। পু. ১৩০ । 

পু্তকে লেখিকার পাম ছিল ন।; ইহ| “কোন বঙ্গমহিল! 

প্রশ্নত” ও “এস্ কে লাহ্ডী এও কোং দার] প্রকাশিত ।” 

প্রকাশকের শিবেঘনটি এইফপ £-_ “নবীন। বঙ্গবালার তরঃণ 

শোকোচ্ছাস বঙ্গবাসীর সমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হুটল। 
-**্গরশ্থকত্রাঁ পল্লীগ্রাষে শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষা বিবর্জিতা, বিধবার 

কি মর্ান্তিক যাতন। তাহাই চিভ্রিত কর! নবীন! লেখিকার 
উদ্দেঞ, পরিমাঞ্ছিত ভাষার সহায়তায় হীন বঙ্গসাহিত্যের 

উৎ্কধ বিধান তাঙ্বার ইচ্ছা নে ইহ! যেন সকলে স্মরণ 

রাখেন ।” 

এপ্রিয় প্রসঙ্গে এই কয়টি রচনা আছে: ছুর্গোংসব, তু 

কোথায় ?, চিত্রপট, মুকুরে মুখ, পিঞ্জরে বিহদী, মভুমে 

মর্নীচিকা, অরণো রোদন ( কবিতা ), একাদশী । 

পঞ্চাশ টীকা 
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২৭১ 

পনয় বংসর পরে তারাকুমার কবিরত্ব এই পুগ্থকের দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ কয়েন। ইহাতে “সাতক্ষীরায়” নামে একটি 
কবিত! অতিরিক্ত স্থান পাইযাছে। 

২। বনবাসিলী (উপজাস)। ভাদ্র ১২৯৫ (৫ সেপ্টেম্বর 

১৮৮৮) । পু. ২৩। 

*প্রিয়প্রসঙ্ষ'-রচন্জিত্ী প্রলীত এই ট্রপঞ্জাসথানি বামা- 

বোধিনীর জুবিলী উপচ্থান হিসাবে বিতরিত হইয়াছিল । ইহা 
প্রথমে ১২৯৫ সালের ভান্র-সংখ্যা “বামাবোধিশী পত্রিকা" 
মুর্িত হয় । 

৩। বাজালী রমণীদিগের গুঙধর্ন্দ ( সম্দর্ড )। (১৫ 
জুলাই ১৮৯০)। গ. ১২। | 

ইহ] “ব্রজমোহন দ্ত-পুরক্কারপপ্রাপ্ত রচনা ; প্রথমে ১২৯৬ 

সালের ফালন্জন-চৈএ সংখা! “বামাবোধিনী পঞ্জিকায় মুদ্রিত 
হইয়াছিল ।' «এ 

৪; গায় মহাত্ম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে 
শোকোচ্ছ।াস। ? | ইং ১৮৯১ | পৃ. ৮। 

পুক্িকাখানি বামাবোধিশী-কাখ্যালয় হইতে প্রকাশিত 

ও (বিতরিত হ্য়। ইহাতে মানকুমারীযর় তিনটি রচনা... 
“শোকোচ্ছাস” (গদ্য), এবং “শোকাতুরা মা” ও বিসর্জন” 

নামে হুইঠি কবিত। আছে । এগুলি ১২৯৮ সালের বণ ও 

ভাদ্র-সংখ্যা 'বামাবোবিনী পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয় । 

৫ | দুইটি প্রবন্ধ। ১২৯৮ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৯৯১)। 
পু ৩২। “৪ | 

যশোহ্র-ধুলন!-সম্মিলনী সভা কর্তৃক পুরক্চত 'প্িয়প্রসঙ্'- 
রচরিত্রীর ছুইটি রচন'-- “বিবাহিতা স্ীলোকের কর্তব)” ("বাম'- 
বোবনী পত্রিকা' আন ১২৯৭ এরষ্টব্য )ও “গুশীলা রমনীর 

পরিজনের পতি কর্তব্য”-_.এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে। 

৩) কাব্যকুন্ুমাজলি | ইং ১৮৯৩ (২ অক্টোবর) । 

পু. ১৭১। 

এই পুস্তকে ৬৮টি কবিতা! এবং বিদ্ধাসাগঞ্ধের স্বৃতুয উপলক্ষে 

“শোকোচ্ছস” নামে একটি গদা প্রবন্ধ আছে। খিতীয় 
সংস্করণের পুস্তকে (চৈত্র ১৩০৩) প্রবঞ্ধটির পরিবর্থে “ভালবাসি” 
ও “সাতক্ষীরায়” নামে হুইটি কবিতা সন্িবিষ্ঠ হয়। পরবর্তী 

কালে, তিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে লিখিত 
“অভ্িষেচন” নামে আরও একটি কবিতা “কাব্যকুস্ুমাঞ্জলি'তে 

যেষন স্বান পাইরাছে, তেমনি আবার “সাবের মরণ” নাষে 

কবিতাটি বঙ্জিত হইয়াছে । 

৭। কনকাঞ্জবি (কাব্য)। 

অক্লোবর ১৮৯৬ ) পৃ. ২৬০। 

“ছেয়ার-প্রাইজ. এসে ফণ্ড” হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত । 
"| বীরকুমার-বধ কাব্য । ১৩১০ সাল (১০ মে 

১৯০৪ )। পু. ২৩৫। 

১৩০৩ সাল ( ২৯ 



হ্৭২ 
পারিনি সরা সর চি এ চা তর এ অপ পি রি পপ শর পপর চা ওঠ এ সত জপ 

'মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই কাব্যের বিষয়-_অভিমন্গ্য- 
বধ। .. 

*। শুন সাধন (গধা-পদ্দয)। ইং ১৯১১ । পৃ ১৮৪ । 

“এই পুস্তকের অনেকখলি প্রবন্ধ, বছদিন পুর্বে প্রথমে 
বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হথয়াছিল; পরিবর্তন ও 

পহ্িবন্ধন কিয়! তাহা এই গ্রন্থে প্রকাশ কা্রলাম ।**"সাবক"- 

শীর্ষক কবিতাটি মংরুত 'কাবাঞুন্ুমাঞ্জলি' হইতে গৃহীত |” 

সুচী £----ররাঙ্জা ও প্রন, সহানুভূতি) পঞ্চ যজ, উন্নতি, দধীচ 
(পদ), চক্িএ, কআধ।দিগের দাল্পতা-শীবন, পুঅ-ভিক্ষ। (পদ্য), 

আধ্য-মহিপ! শেব্য।, স্বাধে পরার্ধ, খপগ্রাহিত। শক্তি, অভাব, 

হুহখ।নি ছাঁব, পিশ্ুক, আছসংযন, ক্ষন, ভন্ড, সাধক পদ্য) : 

“শ্তত সাধনা” অনেক ধিন বিদ্যালয়ে পাঠ ছিল। 

১*। বিভভুতি (কাব্য )। চৈঞ্র ১৩৩০ (১২ এপ্রিল 
১৯২৪) পৃ, ১১১4-১ শুদধ্িপিএ | ৰ ্ 

১১। সোনার সাথী (কাব্য )1? (২ মে ১৯২৭)। 
পৃ. ৫০ 1 

১৫) পুরাতন ছবি ( াখ্যারিকা )।? (২৫ ছুলাই 
১৯৩৬) । পু. ১৩১। 

চী £- গৃহপপ্মী, মাতৃঘধয়, বিমাতা, শৈশব পাঁজনী, বন্ধ 
ও পরী, মহাযুহূর্ত, ভিখারমর গ্াত। 

রী ৪ ৪ 

ছোট গল্প রচনায় ফাণকুমারী সিগ্গহস্ত ছি্েন। ১ম বদের 
(১৩০ সাল 1 কুঙ্তলীন-পুরফার' গল্প ও কবিতা? পুস্তকে 
প্রকাশিত ভাহার “পাজলখদী” গঞ্সটি “বিশেষ পুরস্কার ১৫২ 

টাক1”, এবং ২য় বধের (১৩৩ সাল। কুস্তলীম-পুরস্কার- “গঞ্জ 
ও ভড়? পুওক াক11শত “অর্থ চক” পপটি “পপ্তন পুরস্কার 

৫২” লাভ কথিস্টাছিল | ২য় ও ধর্থ বের কুস্তলীন-পুরক্কা 

পুপ্ধক দেখি শা; তাহাতেও মনকুমাদীর রচন! খাকিতে 
পারে । 

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্মান 

প্রবাসী 
জে শস অহ 

মানক্মারীর সাহিত্য-প্রতিভার তি লক্ষা রাখিয়া! ভাহত- 

সগ্নকার ১৯১৯ প্রাঝের ভুলাই মাস হইতে ভাহ!কে ম্বত্যুকাল 
প্ান্ত মাঁপক ৩০৬ (পরে ৩৪২) বৃপ্তি দিবার ব্যবস্থ। কপ্রিয়! 
খুণগ্রাহিকাপ পরিচয় দিয়াছিলেন। 

১৯৩৭ ব্রাষ্টার্জে (ফান্ুন ১৩৪৩) চন্দননগরে বীয়-সাহিত্য- 
সশিলপের শান হয়। মানকুষান্ী এই সশ্মিলনে “কাব্য- 
সাহিত্য শাখার সঙানেতী শির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

কলিকাতা-বিশবিদ্যালয় ১৯৩৯ গ্রাবে তাহাকেই জর্ব- 
প্রথম “হুবনযোহলী সবণ-পদক' ও ১৯৪১ প্রষ্ঠাবে 'জগভারিদী 
হুবর্ণ-পদক' দান করিয়া সম্মানিত করেন । 

১৯৪০ ্রষ্টান্খের ২৮এ ভুলাই শ্রীযুক্ত অনুয়াপা দেবীর 

সভানেত্রীত্থে গপমুগ্ধ দেশবাসী কর্তৃক খুলনায় মানকুমারীয় 
জয়স্ত্রী-উংসব প়ারোছে লম্পন্র হইয়াছিল । 

এ তত সিসি জিতল শত জজ পা আত ত আশি তে আচ সত আতা হশ্রাপিজ হত ০ হত শে তত তত তি তত শিশি শ প্রিত জাজ 

১৩৫ 

সত্য 
মানকুমারী ১৯৪৩ শ্রীঙাকের ২৬এ ডিসেম্বর (৯ পৌষ 

১৩৫০ ) মধারান্রে ৮১ বৎস বয়সে খুলনায় পরলোকগমণ 

করেন। তিরশি জামাতা গৃছে দৌহিব্রদৌহিীদিগের সহিত 
খাস করিতেন । একমাএ কঙ্গা প্রিমবাপাকে হারাইয়া (মৃতু £ 

১৪ জ্যৈত ১৩৪৫ ) তিনি শেষক্সীনে এক শ্রকার জীবন্প ত| 
হুবয় ছিলেন। মৃতার অপঠ্িকাল পুর্বে তিনি “গার কেন ** 
নামে যে মর্ঘন্পশাঁ কবহাটি পিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধত 

করিতেছি £- 

অর কেন ডাকো | 

যে যুগে মা বীনাপ।থি কণরাছল! পুজাগিনী 

তে যুগের বীণ|ভতান চন মনে রাখে! 1 

ভ|খে.সছ'ল বুঝ, তই এ সাযাতে খুর্গি 

প্নহ আসিয়া কাছে, শীরবেহই থকে । 
সেযে গো আণক বিন শাহ তার কোন চিন, 

পে পুরানো সাত কেন আছি ধুকে লাখে] 

সে বশ) €স বণ, 

মখগাবধে মিলায়ে গেছে, আত পাতে নত 

এখন কিসের পানী? 

ডভঞ্ে “গছে বীণা! নাগ 

আজ 'লহথা শীপে 
ডাকি পারের মাবিতমবে সুখে পাকে! | 

বিদায়, বিদায়, ভাই, 

তে আনন. সে জহলত, 

হারাবে গিয়াছে চাি। 

আর হন শাকেো ! 

কলনা পাগিছে তত 

ভাল কে। বাকি 

মানকুমারী বন্জু ও বাংলা-সাহিত্য 
ধাংলা দেশে যে-কয় জন যহিল'-কবি সঞ্াজনবিদিত 

হইবার সৌভাগ/ লা ক'রয়াছিণেন, মধুসুদল-গাতৃম্পুত্রী কি 
মানকুমারী বন তাহাদের 'অঞ্তম | তিনি দীধ ষাট বৎসর 

কাল বাংলা-সাহিতোর সেবা ক্রিয়াছিঞজেন এবং রবীঞ্জনাথের 

জনোর মাত্র ছুই বৎসর পরে জন়গ্রহণ করিয়া রর্বন্রনাথের 
মৃত্যুর ছুই বংসর পর পথাস্ত জীবিত ছিলেন । অর্থাৎ আমাদের 

কালেও বিবিধ পুস্তক ও সানয়িক-পঞ্রের মারফত তিনি সাধারণ 

বাঙালী পাঠক-সমাজের সহিত মোগনএ প্াখিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রপিগ্ক কবিতাগুলি প্রধানতঃ বিয়োগ- 

বেদনায় মধুর । মাত্র কুঁড়ি বংসগ বয়স শ্বামিনুখবফিত হইয়! 
তিনি যে ছুঃখের মধ্যে গাহিত্য-সাধনা আর্য করিয়াছিলেন, 
তাহার অন্ুতি জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত তাহাকে পরিতাগ 
করে নাই। তিনি সহজ সরণ ভাষায় স্রললিত ছন্দে ণিজের 
মনের কথা নিখেণম করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের হাদয় 
অধিকার করিতে এই কারণেই তাহার ধিলথ হয় নাই। 

রচনায় নিদর্শন-সগক্ধপ তাহার “কাব্যকুন্মাঞ্জলি' হইতে 

প্র” কবিতাটি এখানে উদ্ধত করিলাম £-- 



পৌষ 

একা 

১ 

এক। আমি, 1০এর্দিন এক 

পে কেশ হাদিন ছিল ধেখা? 

সক ছিলন জল 

কেশ বা নিল আল £ 

পাক পাড়ায় যখন চবিসটীর স্বেখা। | 

বলে কুলে জালবাপ? 

লে চল তেহরান 

“ মুছিশ শা দু কপালের লেশ! ! 

সা 

একা আনি এ অবনীতণে 

কেই ৮৮ নাপনায় বে, 

এক ৮7:হব গীতি 

একই গালিব পুতি 

একাল ভুলিয়া ধাব নমশের জলে | 

১ কেশ পরে আশে 

৭ কেন মুপনয়ে ভ!পে 

কেন ভোটে আহি চিট মবানের তলে! 

ত 

বলগ বসা শীত খারা, 
যার তকেছছ নক তক, 

ভলিল শমন-নী রে 

দেয় পা সাধক কি 

হ7পলে আপে শা কাছেছেলে অধালারা 1 

একা আমি একা কই 

শখ ছুথ এক! পচ 

পল ক্ষেন আমার অগ্রে হাতি দিশাহাশ। ? 

' 

ক! আমি জগতের পর 

এক পাশে বেধে আছি খর, 

না 
গু এ ॥ এ 

০৮৭2 
৪ 

লে টি এ রি 
এ 

রনি না ০ 2: 

সুপ ১ চাদে 

পর 

পিস রর 
পা টা শক রি 

রি 4৮25 নিও শে পপ ্ 

দি এ রি হি 

রি পি 

ধু 

রা 1:27 7/17). 
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হন সর্ট * পি আশ শি শনি শ শর শিস শত শি িশ 

০ 

আমার উঠানে ভুলে 

হাসে না কুন্গমকুলে ৯ 
চালে ন। কো৷ কলক মত্মাখা গর ; 

সে, হেন একার খখ্ে 

কেন অধকার করে 
প্রাণে কেশ তা ছটা ভাসে নিরজ্র ? 

€ 

এক আমি জসিয়াছি তবে, 

এসার দোসর কেন হবে? 

শশান (লকত-বুকে 

একাই দুমাণ থে 

এগ সংসার মোর শত পুরে পাবে, 

আমাক মম 

দেয় লি- ফিকে শা কেই 

পহকশ আমারি জিধু হয়োছল তখে ? 

ক 

এক! আমি চিহধিন একা, 

কন হস হদিশ দিল দেখ: | 
এএন 

কো প্মায় পা 
হার হপত; কমি কপালের চলছ। ] 

৮12 পাস থরুঞ্র] 

*1প-শুরা কামার 

রে ০ এ ৮১ 
11৮৯1 

জানের যুগ শর ছার লাগ শেখ | 
৮ ালাতিকি আসছে পখ 

এএদিবের পুশ্পরথ |] 

$ পাখে সনভুপুরী যায হেন তে 

যেকদণ থাকে প্রাণ । 

ক কোরে! জগবশূ। 

গছ যে কারে গাশ নাসা? একা এক] | 



শব ও কঙ্কাল 
স্রীনলিনীকুমার ভদ্র 

সন্গলপুধের নিঃসম্থল তিখানীর দল-_ পথই ওদের ঘর। 

লৌহনগরীর দক্ষিণ প্ররস্তপীম! দিয়ে যে পায়ে চলার সপ 
রাস্তাটা খড়কাই নধীতটাভিধুখে চলে গিয়েছে তার এক পাশে. 
সার বাধ! কতকগুলে। গাছের নীচে এনে ওরা আশ্রয় নিয়েছে। 

নগলোপ্রান্তের এ দিকটা! নিন | এখানে-সেখানে পুম্পথচিত 

ছোট ছোট বন-ঝোপ আর ঘনসপ্রিবি্ট তরশ্রেণ ন্গিদ্ধ পরিবেশ 
রচনা! করে দীড়িয়ে রয়েছে । যে মহাবনকে ধংস করে 

পিংভূষের পার্ধতা অঞলে বিরাট শিল্প-নগরী গড়ে উঠেছে, এই 

তরুম্রেমীর গ্টমলত! থেকে সেই অনস্তপ্রসারিত অরপ্যানীর 
বিশ্ুপ্ত মহিমার কতক! আভ|স পাওয়া যায়। 

লোকালয়ের বাইরে, নদীতীরস্থ এই নিভৃত স্বানে গড়ে 

উঠেছে এক ধল ভিখারীর সংসার--বিচিঅ সংসার | গাছ- 

তলার খানিকট। জায়গা তারা৷ সাফ করে পরম্পত্রের মধ্যে 

ভাগান্তাগি করে নিয়েছে ; মাটিতে কুরসনথযুক্ত নোংর| ছেঁড়া 
কাথ! বিছানে। গাছের ডালে দড়ির সাহাযোে টাঙানে! হ্থাড়ি- 

কুড়ি। উশ্ুক্ত আকাশের নীচে পথের প্রান্তে চলেছে গৃহহীন- 
দের গৃহ্গ্কাধি, জীবন-সংথামে টিকে থাকবার প্রাণাস্তকর 

প্রয়াস। পাশাপাশি চলেছে জন্মমতার বিচিন্ত লীলা । «৪ 
দিকে মাটির ধুকে জন্ম নিচ্ছে হতভাগা শিশু চিরস্তন ক্শাপ 
ললাটে নিয়ে, আর তার পাশেই কোনো বুভুক্ষিত হূর্ভাগার 
অভিশপ্ত জীবনের হচ্ছে অকাল অবসান । জীবন এদের 

ঘিকট ভাগের নিষ্ঠুর নির্মম খেলা,ন্বতূযুর সঙ্গে এদের মিতালি! 
ছুর্ভাগ্য এদের সবাইকে একত্র টেনে এনে পথে দাড় করিয়েছে 
বটে, কি বাতগ্রাবোধকে লুপ্ত করতে পারে নি। গ্াবর ও 

অন্থাবর সম্পর্ডি-ঞ্ঞান হয়ে উঠেছে টপটনে। এরই মধ্যে 

গভী-রেখ। টেনে দিয়ে এক একটি পরিবার নিজ নিজ এলাক। 

ঠিক করসে নিয়েছে। কেউ বিনা অশ্গমতিতে অপরের 

এলাকায় অনধিকার-প্রবেশ করলে একেবারে কুপক্ষেহ বেধে 

ার়। স্টুমিহ্খীনদের জমির আর্ঘকার নিয়ে কিলহ-বিধাদের 

জার অন্ত নেই। 

এই বিচি জগতে দ্বামী-গ্রী আর বছর ট!রেকের ছোট 

একটি শিশ---এট তিন জনেক্র এক পরিবার । পথবাসী হলেও 

মনে হয়, প্রায় পঞ্তর স্তরে উপনীত এই ভিথাপীপ দল থেকে 
এর! যেন একটি বধ! ওদের থেকে ঈষং ব্যবধানে একটা 
গাছত্রপ!য় ইীাড়িকুড়ি নিয়ে নিখ্খেদের সংসার ফেঁদেছে। 

হুয়তে! নদ্য ভগাবিপর্যায়ে ওর! অনষ্তোপায় হয়ে যাযাবর 

ভিথারী-দলের সঙ্গে গাছতলায় এসে আশ্রয় মিতে বাধা 

হয়েছে । ত| হলেও কিন্ত, ওর! নিজেদের স্বাতরায রক্ষা করে 

চলেছে, ওদের দলে সম্পূর্ণভাবে মিশে নিক্জি বর্ধরতার 
শেষ সীমায় নেমে যেতে পারে নি। তাই মানুষের মনে 

শ্নেহ-প্রেম আনন্দ-বেদনার যে বিচিত্র অনুভূতি খেলে যায়, 
মাঝে মাঝে যেন তার ছাপ ওদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে । 

পুরুষটি সারাদিন ভিক্ষা করে আছার্য্য যোগায়, মেয়েটি 

ঘর-সংসারের (?) কাজকর্খী করে- ছেলেকে আগলার। 

একমাজ সপ্তানকে কেন্ত্র করে এই ভাগ্যহত তরুতলাশ্রয়ী 
দম্পতি তবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা] করে, তাদের বঞ্চিত জীবনের 
সকল নিশ্চল কামনা এই শিশুটিকে আশ্রয় করে সফলতার 

পথ খুজে মরে। দুরে লৌহনগন্নীর কারখানার জভরতেদী 
চিমনিগ্তলোর পানে তাকিয়ে পুরুষটি আকাশ-কুস্মের স্বপ্ন 

দেখে । মনে হুয়, কুবেরের ভাঙার যেন যন্ত্রপুরীর প্রাকার- 
বেষনীর অভ্যন্তরে পুক্কায়িত। কি তার খয়স নেই, প্রাস্থা 
নেই, সামর্থ্য নেই, তাই লৌহ্নগরীর রঞ্পুরীর সিংহ্ার 

তার শিকট অর্গপবঞ্ধই থেকে যাবে । কিন্ত তার অপূর্ণ 

আকাঙ্ষাকে টপ্রিতার্থ করে ভুলবে তার ছেলে । ভাকে সে 
শিজের দেহের রজ্ঞ তিল তিল কে জগ করে মানুষ করে 

তুলবে । ছেলে খড় হলে কোণো বড়লো খের খাশামোদ করে 

যদি সে তাকে কারখানায় ঢুকিয়ে দিতে পারে তা হলে আর 
তাবনা কি? 

বৌকে সথোধন করে সে বলে---“ধুবলি বাঁশমতী, ডাঙ্গর 
হলে কলিয়াক কারখানায় টুঁকাই দেমি। তেখেন কলিয়া 
কেতে চক! জি করিধ।” 

বৌটি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । তাস কথার কোনে জবাব না 

দিয়ে আপন শীণ বক্ষে কলিয়াকে চেপে ধরে মনের আনঙ্ছে 
গাণ ধরে. | 

“'খঞ্জ খণ্ড দ্ছ্বড়া মগ্ড মঞ্ড দিলা 

আর রাজবাড়ী খান! মের রাঙ্গবাড়ী খান?" 

ভরখস্রতে ছেলের দৌলতে পাজবাড়ীণ আহাধ্য থও খণ্ড 

&হিবড়ার আশায় উপবাসক্লিষ্ঠ কলিয়ার মায়ের শুফ রসন। 

লালাপ্িত হয়ে উঠে। কলিয়াকে বুকে করে স্বছ দোলা 

দিতে প্রিতে খন্ গুন্ জুরে বার বার সেই একই গানের 
পুনরাবুজি করতে থাকে । 

ওধিকে ধীরে ধীরে যন্ত্রধানবের ক্ষুধা হয়ে উঠল ক্রমবর্ধমান, 

সুরু ছল খড়কাই নদীর উপর (পাল নির্মাণ আর ওপারের 

শালবন ধ্বংসের অয়োজন। প্রকৃতির শ্জাম-সমারোহকে 

বিলুপ্ত করে দিয়ে পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল নুতন কারখান। 

নিশ্দাণের তোঙজোড় । 

যে সঙ্কীণ রাস্ভাটির পাশে ভিথারীর দল এসে সংসার 

পেতেছিল মোটর লরী চলাচলের জনকে সেটিকে প্রশভ্ভতর 
করতে হবে, কাজেই হু'বারের বনঝোপ জার বৃক্ষশ্রেদীর ওপয়- 
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পড়তে লাগল হাতিয়ারের কোপ। রৌ্রধগ্ধ রুক্ষ পার্বত্য 
প্রাঙ্তরের বুকে যে হাম তরুশ্রেণ নিগচ্ছায়াতলে হুঃখতাপক্রি্ 

ভিখারীদের আশ্রয় দিয়েছিল, দেখতে দেখতে ত1 নিশ্চিহ হুয়ে 

এজ । শেখানে পিচঠাল! রাঙ্খপথ নিশ্মবাণে ব্যাপৃত হ'প 

মজুরদল। নিভৃত আরপ্াছুখিতে যগ্রকাজের বিজয়-অভিযাশ 
পরিচালনার পথ প্রশস্তয় হণ বটে, কিন্ত ওদিকে তিখারীদের 

জগৎ হয়ে এল অপরিসর । সুর হ'প তাদের নীড়ঙাড।র 

পাল! । পোটলাপুটুলি, ছেড়া গ্াঙা-কাথা আর হািকুড়ি 
গুটিয়ে নয়ে তাক রওনা হ'ত পুতন ক্সাশ্রয়-স্বলেগ সন্ধানে । 

ঘরে যাদের 21ই হ'ল না, সারাজীবন পথেছ তাদের বাধতে 

হবে ঘর; আবার শুতন আন্লগায় '্তরতপ আশ্রয় করে গড়ে 

উঠবে এধের সংসার । এই ভার্দের জীধন। কোথাও প্রি 

হয়ে বেদী দিন খাস করবার এজ; নেই, অধিরাম তদের এগিয়ে 
চলতে হয়, ধধংপণের পথ, নিশ্চিও শ্ব$র মুখে । কারও 

পানে কিশ্বে তাকাবার অবশ তাদের নেই! দীর্খদিনের 

অজীকে পথের পাশে একান্ত অসহায় অবপ্থায় ফেপে যেতে 

ওদের ধুকে এ৬7৫ও ব্যথা বাজে না; মনে জাগে না! লেশমাএ 

অগ্ুকম্প।-.. (বধাত।র মতই ওক! বিকারহ্ান । 

চলে গেল সবাই, যেতে পারলে শা শুধু এী-পুঞএকে নিয়ে 
কলিয়ার বাবা; কয়ছিশ ধরে কলিয়ার মা! মারাত্মক ব]ামোতে 

ভুগছে । গাছতলায় পড়ে সে ধুকছে, আব্থ৮ন্্পার দেছের মধ্যে 

তার ক্ষীণ প্রাণটুও ধুকপুক করছে । এ অবঞ্থায় তাকে নিয়ে 
এক পা এগোনোও তে! সম্ভব নয়। কাজেই ছেলে-খৌকে 

নিয়ে সঙ্গীসাথা-পণ্িত্যক্ত কণিয়ার বাবাকে পথেধ প্রাপ্তেই 
পড়ে থাকতে হ'ল। সাই চলে গেলে নিতান্ত অবোধ 

শিশুটিকে কোপে নিয়ে তরুতশে ম্বত্যুপখথাত্রিণী স্ত্রীর পাশে 
বসে কাঁপিয়ার বাধা আজ প্রথম উপলদ্ধি কগলে, এত বড় 

বিশ্ব-সংসারে দে কত অহথায়। কিক্খপ নিঃসঙ্গ! যার! 

তাকে ফেলে চশে গেল তাদের কাকুপই মনে তার প্রতি 

প্রেঙ্গ্রাতি খা সমব্দেনার লেশমাত্র ছিল না সত্য, কিন্ত 

কেবলমাআ তাদের সাহ্চধ্যের মুল্যই যে ছিল যথেষ্ট! 
তাদের শঙ্গ থেকে বফিত হয়ে মাগ্তষ যে মানুষের কত প্ররিষ্ব 

তাই সে আব্বু সমস্ত সভ্ভ। [দিয়ে উপপর্ধ করলে, একান্ত 
অপছায়ভাখে একবার ভঞ্ধপাণে ত/কালে১---সেখান থেকে 

কোনে সান্ত্বনার খান তার কাছে পৌঁছলে কিনাকে জানে? 

খড়কাই নদীভীরের নবশির্দিত তকফতকে বকবকে 

পিচঢাল! প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে সুরু হ'ল দিনরাত 
অনবরত মঞজুরবোঝাহ মোটর লরীর আনাগোনা । দিন- 
কতকের মধ্যেই নদীর ওপারের শালবন নিপল হয়ে যন ত্রপুরীর 

ভিডি পতন হ'ল । 

মোটর লন্বীতে করে প্রতিদিন মঞ্জুর জার কর্মাদের জভে 

অপর্ধযাণ্ড খা্ছদ্রবয নিয়ে যাওয়া হয়, ওপারের নিশ্াঁয়মান 

কারখানায় । এই প্রাচর্য্ের দিকে কলিয়ার় বাব] প্রন 
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দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সংসারে এত আছে অথচ তাদের অদৃষ্টে 
তার এক কণাও জোটে না। ওপারের বনঞ্জঙ্গল কেটে মাগ্ছষ 
তাদের ধশবাসের জগতের পর্িধিকে বাড়িয়ে নিচ্ছে । জধু 
তার্ধেরই তিনটি প্রাণীর সঙ্গীর্ণ পৃথিবী হয়ে এল সঙ্কীণতর । 

কুষ্পক্ষের অঞ্জকার পাজি । শিবিভ অঞ্ধকাগের কষা কণ-.' 

৩লে চরাচর গভীর নুপ্তিতে মগ্র--মাঝে মাঝে লশৌহনগরীর 
কাখখানার ডুপ্ে প্লান্টের সুতীত্র আলোয় চুরদূরাগ্ডের মাঠ" 
খন-গিক্লি-নধী সব কিছু আলোকিত হয়ে ওঠে । সেই আগ্র- 

£শখায় চকিতেপ্ন মত কারখাণার সারিবীধ] অভ্রতেদী চিমনি- 

গলে! দৃশ্তমান হয় --মনে হয়) অতিকায় বগ্র্দানবসমূহ যেন 
অ1কাশম্পশী লকলকে আগ্রজিই্া মেলে চগ্নাচরকে প্রাস 

করসে উদ্ভত। পণক্ষণেহই ধিগ দিগগ আচ্ছন হয়ে যায় 
গভীরতর অন্ধকারে । মাঝে ম।ঝে উরে হাওয়। যেশ কার 
দ্ীধস্ব| সের মত জলহীন পাব্বত্য প্রান্তর একের উপর দিয়ে 

ছুহু করেবস্বে যায় । 

এই শীতজন্জার অদ্জ তামশীরাত্রে জনমানখহান খড়কা 

শরীতারে পথ-প্রান্ডে ভুমিশয্যাপধ নিপ্রামগ্প তিনটি প্র1থ-.. 

কালিয়া, তার বাধা আর মা! সবাহ গভার নিজ্ঞার় 

অচেতশ। 

নিত্যকার মণ কিয়া শুয়েছে তার মায়ের ধুকে । কিঞ্ত 

মা তার আজ অর্পের ঘোরে বেস, অচৈতগত | তার শীণ- 

বক্ষচ্যুত ছুয়ে কখন যে কণিয়! গজাতে গড়াতে রাজপথের 
ওপর গিয়ে রাজশয্য| এহণ করেছে ত| সে টেএও পায় নি। 

শেষধাত্রে মোটর লরীর খধরধ্ধনিতে রাখি আকাশ 

মুখরিত হয়ে উঠে । ম্ভুরদ্শকে নিয়ে প্রকাণ্ড পর্গী চলেছে 
নদীর ওপারের শুএন কারখানার দিকে । আব্বা তার গতি । 

রাজপথের উপরে নিশ্চিগ আরামে নিগ্রাতুর ক!লয়াকে নি।ম্প8 

করে যন্ত্ররাজের বাছুন এগিয়ে চলে যন্ত্রপুরীক্স দিকে । ধঞ্তর- 
রাজেগ বিপুল শজ্ির এ নিছক অপচয় । এই ক্ষীণপ্রাণ শিশুর 
ইহ্লীল! সাঙ্গ করবার জঞ্জে, এত বড় আয়োজনের, এত 
প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগে কোনোহ দরকার ছিল না। বিধাতাক্স 

সৃষ্টিতে এত বড় একটা শির্পশম শোকাবহ ব্যাপার ঘটে গেল, 

কিন্ত চরাচরে তার সাক্ষী কেউ রইল শা। কলিয়ার অন্তিম 

মুহুর্তের মন্মান্তিক যগ্রণান্রি& মুখচ্ছনি রাত্রির জন্ধকার-পট্টেই 
চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। মো্টরের প্রচ্ড জাওয়াজ 
ছাপিয়ে তান শেষ নৃরূর্তের আর্ত ক্রন্দন জনস্ভ আকাশে 
নির্বিকার বিধাতার দরধারে গিয়ে পৌছুলে। না। 

পৃথিবীতে চরম শিষ্টুর ব্যাপার অনুষিত হ'ল রাম্ির জন্ধ- 

কারে, সংগোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে । 

পরদিন খড়কাই নর্দীতীরে প্রভাত এল-_অসহায় নিরপরাধ 

শিশুর রক্তে রঞ্জিত প্রভাত । দুরে পুবঙ্গিকে কারখানার 
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পেছনের ধূমমলিন আকাশে অগ্্ণরাগের মতই পিচাগলা 
কালে। রাজপংথর উপর পেশে রয়েছে টাটকা জের পাপ, আর 
তারই পাশে ঘেতলানো একধলা মাংপের উপএ উপুড় হয়ে 
পড়ে রয়েছে কপ্তালসার নগ্রগ্রা় এক নানীমুর্তি। মুখ তার 
ভাবলেশহীন, তাতে দুঃখ বেধমা শোকাবেগ কিঃরই যেন 
অভব্যক্ত নেই । তার কোটরগত চোখ ৪টোর নিষ্পলক দৃষ্টি 

চা প্রবানী 
সমস চা পল পা সি ০ ভর ৯ পন আপ কত ৫ কি পরী জবি সি পপ শী শট শি আও পা এ সা পা 

১৬৫ 

রক্তরঞ্জিত রাজপথের উপর নিবদ্ধ-_নিম্পন্দ দেহ থেকে 

প্রাণচেতন] যেন বিনুপ্তরায়। 
বিঠত শবকে আগলে বসে আছে জীব কঙ্কাল-_ স্যর 

চরমতম বীতৎস-ক:প দৃষ্ধ ] | 
দুরে শোন! যা মোটর লর্দীর ঘর্ধর ধ্বনি । শব ও 

কঙ্কালের উপর দিযষেহ চলবে কি যররধানবের জং-রথ ? 

কারাবন্ধন 
শ্রীস্ুহ্গৎ চন্দ্র সিত্র 

পৃথিবীর নিত ভিএ দেশে রাঞ্গ'শসনের বিভিন প্রণালী প্রচলিত 

আছে। কিছু শাননপন্ত যে ধর্ঘনের* হউক, শব শাসন" 

তন্থের খ্যাইন-কাঁওনের মো আপরাধীকে কারাগারে 

নিক্ষে পে একটা বাবছ1 আহ কোণ অদরাধে কারও 

হওপ্র। উঠি আর স কারাদ কি রকম হওয়! প্রয়োগুন, 

অর্থাৎ সত্রাদ শ। বিনা এরম, হামা ল, এক প্র শা! মাবন্ধখবশের 

জন্জে, প্রত্যেক দেশের অপবাদ-আইশ পুণ্তকের বিবিধ বাদ র 

সে সব কথ! লিপিবন্ধ আাছে। প্রথা অনেক দিন থেখেই 

চলে আসছে । এরনসাধারণের সকলেই এটি! এমন ভাবে 

মেনে শিয়েছে যে, এ সঞ্থদ্ধে কারার মনে কোন রকম প্রশ্নঃ 

বড় একট জাগে ন' যদিও বা কথনও এ সঙ্দ্ধে কেন রকম 
আপলোচন। হয় ৬ সে আলোচন! সীমাবদ্ধ থাকে ছোট ছোট 

গঞ্ধীর অপরাধের ৫১ হিদাবে কারাবাসের 
সময়ের সামন্ত অ।ডে কনা, কোন কোণ অপরাধে কারাদঞ্জ 

অপমীচীন, ফিদা আগ কোন কোন অপরাধ কারাদ 

হওয়! বিতেয়, এ জা! গায় স!লোচনা সাকঝে মাক হতে দেখ 
গেছে। কি কারাদ আদে হওয়া উচিত কিন, কিন্বা যে 
উদ্জেশ্যে এই শালি ছেওয়! হয়, শে উদ্দেশা কারাবাসেক ফলে 

কতখানি সাধ হয়, কারাগারের আংভ।ভতরী* ধাবহ! কি রকম 
হওয়া! প্রয়োজন ৮ দমণ্ড জটিল এবং সরাহপুূণ সমস্যার 

আলোচনা এ পধ্যস্ত 'বশেধ |কছুহ হয় নি। একথা জোএ 

করেই বল! যায় যে, মনোবিদ্যাপ শব জাবিক্ষত তথ্যখলির 
ধছল প্রচারের ফলেই শাসনকণ্াদের। সমাজনেতাদের, 

বিচারকদদের এবং আইন-খাবপায়ীদের দৃষ্টি এদিকে সম্প্রতি 

আরু& হয়েছে এবং এই সব সম্থপ্ধে অনুসন্ধান) আলোচনা 

এবং প্রয়োজনমত প্রতিকারের চেষ্টার হ্ছচনা দেখা যাচ্ছে। 
জানবৃদ্ধির অন্দে সঙ্গে সমান্জের র্বীতিনীতি, আইন-কানুন 

ও গার জীবের প্রচলিত. ধারার পরিবন্ধন হওয়াই বাঞ্ছনীয় 
নইলে সমাজে অমঙ্গল প্রবেশ করে, রাজ্যে বিগ্রোষ্ের হি হয়, 
গুহ অশান্তিতে ভরে ওঠে । 

আমাদের দেশে কারাদণ্ডের প্রথ! বছুকালের প্রথ]!। 

অনেকের ধান্থণা জাছে প্রাচীন ভারতবর্ধে কারাগার ছিল 

ভঙ্গ । 

শা। সেধারণাঠিক নয়। মহুঃভ'ঘত দেখ. যায়, জরাসগ্ 
আনেক যায এবাছ!কে বন্দী করে কার!গ।রে রেখে দিয়ে 

ছিজেন। কৎদ রাজ বেব্নাঠফে তিফল কহঃবাত অভি্রায়ে 
ধৈবকটকে কারাগারে আবদ্ধ কনে তেথেছিলেন। তবে 
শ্ি (ওয়ার চেয়ে বু আটক +কটাহ লোধ হু তখন 

কারাগারের শ্রধাশ উদ্দে [ছল । পাশ্ডা্া দেশে পুবাকালে 

কারাপাগের যে ব)বহ "ছল না দা শয়, ততব কাথা রওের প্রচলন 

ধুর কন€ ছিল ধলা যায়) ভৎলন্ডে প্রথম এড ওয়াভেখ হাজত 

কলেহ অথাৎ এুয়াধশ শতাকীর শেষের দিক থেকেও ফারা- 

কেহ বিশেষ প্রচলন আর হয়| অরিযানা আাধায়ের একট! 
বিশেষ উপায হপাবেচ কিছু প্রথম প্রথম এই 8 দেওয়! 

হ'ঠ। সেত সনের অঙকাত। দেশের পাইন এবং শান্তির 

খ্যধন্ধা আঅঃসদ্ধান করলে এহ ধাঁগণাহ হয় যে, ঘর্দও খুব 
প্রাচীন কালে অপভ্ভা জাতিবের ভিহরেও কারাপগের ধারণা 

একট! ছিপ, কিন্তু পাশ্চান্; দেশে অপরাধেশ শান্তি হিসাবে 
এ হল চলন মধাযুগ থেকেহ আগ হয় । সেকালের ধর্ছ- 

সম্প্রবাধের ক্ঠারাও কারাদণ্ডের বাধধা করতেন । মবড়াদঙ 

দেবার অধিকার তাদের ছিল শা বলেই তারা এই দণ্ডের যথেচ্ছ 

ব্যবহার করতেন। কাউকে এতকবারে নিহ্ধন ঘরে একলা 

আব করে রাখ' ৬ত, যাকে বশে “সলিটারী কন্ফাহনমেন্ট'_ 

আবার কাউকে কাউকে অঙ্গ কয়েদখদের সঙ্গে মেলামেশা 

করতে দেওয়া! হ:৩। হ্রমশঃ কয়েদীদের কাজে লাগাশোর 

কথ? যনে হয় এবং যে সব অপরাধী কাধ্যক্ষম তাদের আটক 

ন। রেখে জোর করে কোন কাজে লাগানে! হ'ত । ্রীলোক, 
রোগী, বৃদ্ধ বা যারা অন্ত কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম 

তাদেরই শুধু আবদ্ধ রাখা হ'ত। এই সময় থেকেই একট 
নুতন ভাবধার! লক্ষা করা যায়। লগ্তনের একজন বিশপ, 
রিলে তার নাম, তিনি একটা আন্দোলন আরম্ত করেন 
যে, শহরের অ'শক্ষিত বলিষ্ঠ ছেলেরা_ যারা! কোন কিছু 
করে না ধরং মার-ধোর, গুগ্তামি, ছোটখাট চু্ি-_ছিচকে 
চুরি জার কি, যৌন ব্য্তিচার প্রভৃতি অপকর্থব কয়েই বেড়ায় 
তাঙ্গের দিনফতক আটক রেখে শোবরাবার ব্যবস্থা কর! 



পৌধ কারাবন্ধন ত্খথ 

উচিত। এই আন্দোলনের ফলে যোড়ণ শতাব্বীয় শেষভাগে 
পার্লামেন্টে এই মর্থে এক আইন পাস হয় যে, প্রত্যেক 
“কাউপ্টি'তে একটা করে 'সংশোধনাগার+ (770089 ০: 
007:9007 ) স্থাপন কর] হবে এবং খুজে পেতে এ ধরণের 

বদমাইস, ভবদুরে, কুঁড়ে--এবং হুশ্চপ্িজাদের বয়ে এনে সেই- 

খানে আবদ্ধ করে রাখ! হবে। সংশোধনাগার অনেক কাউ- 
্টিতেই স্থাপিত হ'ল এবং কাজও বেশ চলতে লাগল । ক্রমশঃ 
অন্ত ধরণের অপরাধীদেরও সংশোধনাগারে জাটকে রাখা! হতে 

লাগল। সাধারণ গেল আর সংশোধনাগারের ভিতর তফাৎ 
আর বেশী রইল না। ছু'জায়গাতেই চাখুক এবং লোহার 

শ্র্থলের ব্যবন্! ছিল। এই সংশোধনাগারের ভিভিতে যে 

চিন্তা এবং উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের অঙ্া্ড দেশের মনীষী 
এবং ছ্াদয়বান লোকের! তার গভীগ্পত1 এবং কাখ্যকারিতা 

সহজেই উপলব্ধি করলেন । কাজেই সমস্ত ইউরোপেই তখন 
সংশোধনাগার শিশ্মিত হতে লাগল । জার্থেনীতে এই 
সংশোধনাগারগুলি বিশেষ কার্ধ্যকরী হয়ে উঠল। তবে 

ইউরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত সংশোধনাগার ১৭৭৫ প্রীষ্ঠাব্জে 

বেলদ্ধিয়্ামের অন্তর্গত ঘেন্ট শহুরে স্থাপিত হুয়। 
সংশোধনাগারের পর এল জ্বেল-সংশোধনের চেষ্ঠা । এই 

সম্বন্ধে প্রথমেই নাম করতে হয় জন্ হাওয়ার্ডের। নিজে 
ইংলগ্ডের তৎকালীন প্রার সমস্ত জেলই পরিদর্শন করে তিনি 
১৭৭৭ সালে 19216 1৮18073 £78 77)8010710 বলে যে 

বইথানি লিখেছিলেন তাতে তুমুল আলোড়নের হৃঠ্টি হয়। 
তখনকার জেল সম্বন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 

অল্পবয়স্ক পথএ্রদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একেবারে বিন& 

করে দেওয়াই ম্যাজিঞ&্রেটদের যদি অভিপ্রায় ফ্য় তা হলে এই 

সব জেলে জাটক রাখার চেয়ে কার্ধযকরী উপায় তান! উদ্ভাবন 

করতে পারবেন না। কারণ এমন কোন পাপাচার নেই 
যা এই সব জেলে হুয় না।---তার এই কঠোর মন্তবোর পন 

জেল-সংশোধনের একট! সাড়া পড়ে গেল এবং চারদিকে ' 
কতকগুলি কারা-সংস্কার সমিতি ( 7১1301  [910৭ো) 

99০19$108) স্থাপিত হতে লাগল | শ্বীকার করতেই হবে, এই 

সব সমিতির চেষ্টার জেলের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার অনেক 

পরিবর্তন, অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল । এমন কি কিছুদিন 

পরে একজন ত ছুঃখ করেই লিখলেন-_ হায় নে! জেল 
আর সে জেল নেই, লোকে এখন জেলের ভয় আর করে না 
বরং অনেকে বাইরের কণ্ঠকর স্বার্থীন জীবনের চেয়ে জেলেন 

আরামের পরাধীন জীবনই বেশী পছন্দ কফরে। একথা তিনি 

ঘলেছিলেন এক শ' বছয়েরও আগে ১৮২১ সালে। আজ 

১৯৪৬ সাল। জেল বা কারাদণ্ড সম্বন্ধে আজকে জার কি কিছু 

লবাত্ব নেই--সব কথাই কি বলা হয়ে গেছে--সব উন্মতিই 

কফি করা! শেষ হয়ে গেছে । তা মনে করা একেবারেই সমীচীন 

নন্ব। সমান্ধ গতিশীল । এক শ' বছয়ে সমান্ধের আচার- 

৮ 

্যবছায় এবং লামাজছিফ আদর্শেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে 
গেছে । তখনকার দিনে কারাদণ্ডের উদ্বেশ্য সম্বন্ধে যা বানণা 
ছিল, এখনও আছে কিনা সেটা ভাববার কথা! । আর এখন ঘা 
উদ্ধত আছে, সে উদ্দেন্ত কতথানি সফল হচ্ছে, তারও বিচার 

কর! দরকার । ঠিক আগেকার মত জেলের আভ্যন্তরীণ 
ব্যবস্থণ, তা সে ব্যবস্থা যত ভালই হউক এখনকার আদর্শের 
সঙ্গে সামঞ্জ্ বজায় রাখতে পারছে কি না তা পরীক্ষা কর! 
দরকার। যদিনাপান্বেতা কলে জাবার সংস্কারের কথ! 
ভাবতে হবে । এখন এই সব বিষয়ে একটু অনুসন্ধান কন 
যাক। 

কারাদণ্ডের উদ্বেন্ত কি? প্রধান উদ্দে্ত আইনত যে 

করেছে, অপরাধ যে কয়েছে তাকে আটক রাখা । জাটক 
রেখে কি লাভ হয়? আটক রাখার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে মোটা” 
সুটি তিনটি । প্রথম, তাকে আটকে রাখলে সে সমাজের 
অনিষ্ঠকর কাঙ্জ করতে অক্ষম হযে। তাতে সমাজের উপকার 

হুবে। দ্বিতীয়, তার শান্তি দেখে অভ লোকে এ রকম 
অনিষ্ককর কাঙ্ধ থেকে ভয় পেয়ে বিরত হবে এবং তৃতীয়-_ 
এই পান্তি ভোগ করার ফলে অপরাধীর মনের পরিবর্তন, 
এবং ছাড়া পাবার পর অপরাধ করবার প্রবৃতি তার আনম 

থাকবে না। 

প্রথম যুজ্জিটি সহজেই মেনে নেওয়া যায়। বাস্তবিকই যে 
সমাজের বাইরে একটা! ছোট গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল 
সে আর সমাজের অনিষ্টকর কান্ধ কি করে করতে পানবে। 

কিন্ত এখানেও একটু ভাববার কথ! আছে । এ রকম টন! 
বেশী হয় ত ঘটে না কিন্তু তবুও কয়েদী জেলের গার্ডকে কিবা 
অন্ত কয়েদীকে-মার-ধোর করলে, এমন কি খুন পর্য্যস্ব করলে-_- 

এ ধরণের ব্যাপারও মাঝে মাঝে হয়। তা ছাড়া পরস্পরের 

বিক্কৃত যৌনাচার অনেক সময়ই লক্ষিত হয়েছে । জেলের গার্ড 
যদ্দি একটু সহায় হয় তাহলে আরও অনেক রকমের অপয্াথ 

জেলের ভিতর বসে বসেও কর! যায়। জেল থেকে পালানো 
ঘায়ই। একবার আমেরিকায় অনেক মেকি মুদ্রা বাজারে চলতে 
থাকে। পুলিসের অনুসন্ধানের কলে জানা গেল যে, এঁ মেকি 
যুত্রা সেখানকার এক বেলের তেতর কয়েকজন কয়েদী মিলে 
তৈরি করে এবং জেলের গার্ডের সাহায্যে বাইয়ে চালায়। 

সমার্থ জেলের গার্ডের উপর অনেকখানি দায়িত্ব দিয়ে 
রেখেছে । গার্ড বদি সেদারিত্ব বহন করবার উপযোগী না 
হয়, তা ছলে অপরাধীকে আটক রাখ! সত্বেও সমা্গ তান 
অপকর্ণের হাত থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি ন! পেতেও পারে। 

দ্বিতীয় মুক্তিটিক সার্থকতা প্রথমটির চেয়ে চেয় কম একথা 

বলতেই ছবে। একজন একটা! কাঙ্গ কয়ে জেলে গেল দেখে 
আর একজন সেই কাক থেকে বিরত হবে তা ধরে নেয়! 

যায় না। চুরি অপরাধে জেলে ত অনেকেই যাচ্ছে-_তাতে 
চুরি বন্ধ হচ্ছে কফি? কোন কফলইযেহয় না এফখা অবশ্য 



২ণষ৮” 

ঘলছি না। কিন্ত মান্না বিরত হয় তারা ঠিক আটক থাকবার 
ভয়েই বিশ্ত হয় কিনা তা বল! যায় না। বিচার হবে, পাচ 
জনেম্ সাষনে অপক্লাধী বলে সাব্যন্ত হৃবে-_কান্লাবালের হুকুম 

হয়েছে যলে সবাই জানবে-_শ্রই সব মিলিয়ে মনের মধ্যে 

একট! ভাব হয়, শুধু আটক থাকবার সন্তাবনার্টাই বিরতির 
ফায়ণ নাও হতে পায়ে। 

তৃতীয় সুক্তিটি সবচেয়ে হ্র্বাল। আটক থাকার কলে 
অপন্লাধীর মনের পরিবর্তন হবে এবং বাইরে এসে সে জার 

অপরাধ করবে না_-এট1! একট] কজসনামাত্র। বাস্তব ভিভি 
এরর নেই। একটি রিকর্খেটরী থেফে ৫১০ জন পর পর ছাড়া 

পাযর়। পাঁচ বছর বাদে দেখা গেল তাদের ৩১৬ জন আবার 

নানা রকম অপরাধে ধর! পড়েছে । শিকাগোতে ১৯২৫ থেকে 

১৯৩০ সাল অবধি যে ৩০০ বালককে একটি বিশেষ স্কুলে 

আবদ্ধ রাখ! হয়েছিল, ১৯৩০ সালে দেখা গেল তাদের মধ্যে 
১৮৭ জন জেল খাটছে, ছুই জনের খুনের অপরাধে ফাসি হয়ে 
গেছে, সাতচন্লিশ জন নিরুদ্ষেশ ইত্যার্দি ; কেবলমাত্র আঠার 

জন সংপথে থেকে সহজ জীবন যাপন করছে । অপরাধ করার 
এ্রবং অপরাধ থেকে বিরত হ্বার প্রন্বতি অনেকটা! মানসিক 
এবং পারিপাধিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে বটে, কিন্ত শুধু 
আটক থাকায় অপরাধ করার প্রত্বতি কতটুকু কমে বা জাদে! 
ফমে কিনা, ত] নির্ণয় অন্সন্ধানসাপেক্ষ। 

অনেক করেধী কারাগার স্বদ্ধে তাদ্বের অভিমত লিপিবদ্ধ 
করে গেছে। একজন বলছে-_-উন্নতির সত্যিকারের আন্তরিক 
চেষ্টাকে কারাগার পদ্দে পদে বাধা দেয় এবং উন্নতির সব পথই 
একেবারে বন্ধ করে দেয়। আর একজন বলছে, এগার বছর 
বয়সে আমাকে ছঠু ছেলেদের একটা ছুলে পাঠানো হুয়। সেখান 
থেকে একজন বেশ ভাল পঞকেটমার হয়ে আমি ফিরি । সতের 
বছর বয়সে আমায় রিকর্শেটব্রীতে পাঠানে! হ'ল, সেখান থেকে 

একজন পাকা সিদেল চোর হয়ে বেরুলাম। তার পর জেলে 

গেলাম, সেখান থেকে চূড়ান্ত রকমের অপরাধী হয়ে বেরিয়ে 

প্রাসেছি। সাধারণতঃ অপরাধীর! যে সব অপরাধ করে থাকে 

সে সবই আমি করেছি এবং অপরাধী হয়েই মগ্রব এই আশাই 
ফছি। ই 

এই ধরণের অনেক বিদ্বতি সংগৃহীত আছে। যনে হতে 

পারে এগুলি একতরফ!। আটক থাকার কলে ভাল হয়েছে 

এ্রয়কম মতও হ্য় ত আছে। একেবারে নেই তা নয়। 

প্রথমতঃ তার সংখ্য। ধুবই কম । দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তন হয় কিনা 
মতের চেয়ে কাঞ্জের ভিতর দিয়েই ত] বেণী প্রকাশ পায়। 

প্রকবার যার] জেলে গেছে তারা কি রকম হয়েছে তা অন্থ- 

সন্ধান করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ ফলই দেখা গেছে। 

জেল-কর্তৃপক্ষেন্র অনেকের মতই কর়েীদের প্রতিকূল মতেম্ই 
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এই আলোচিত মতামত থেকে এ্রইটেই পরিক্ষার ভাষে 
বুঝা যাচ্ছে যে, কারাগারে মনের এবং চয্িজ্ের পরিবর্তন 

বিশেষ হয় না, সংশোধন কোন রকম ত হয়ই না বরং খারাপ 
হ্য়। কিন্ত আমরা সকলেই চাই যে, বেল থেকে অপরাধী ভাল 
হয়েই ফিরবে । ভাল হবে বলেই ত তাকে জেলে পাঠানো, 

ফিরে এসে যদি দে আবার অনিষ্ঠকর কাজই করতে থাকে 

তাহলে সমাজ-সংরক্ষণ কি করে হবে? এপর্যন্ত মানসিক 

পরিবর্তনের কোন সুবিধা কারাগার দি না! করে দিয়ে থাকতে 
পারে তা হলে কারাগার-ব্যবস্থার় কোথায় ভ্ুট-গলদ আছে 

তা জহুসন্ধান কর! আবশ্যক এবং তার সংস্ষান্ন প্রয়োজন, 
এবং সংশোধন দরকার । 

এই সমন্তাই এখন কারা-সংক্কারকধের গবেষণার বিষয়। 

দেখা বাক, তারা কি ভাবে এই সমন্তার সমাধানে অগ্রসনর 
হয়েছেন। 

প্রথমেই অন্ধাবন করবার কথা! হচ্ছে এই যে, কারাগার- 

ব্যবস্থা! এমনই একট] ব্যবস্থা! যে তার সঙ্গে উন্নতির পথের 
কতকগুলি প্রতিবন্ধক স্বতঃই জড়য়ে থাকে। কতকগুলি 

বাছিক- যেমন ছোট অস্বাস্থ্যকর ঘর, হুর্গন্ধ। পোকামাকড় 
অলসতা প্রভৃতি | এগুলির পরিবর্তশ সহ্ক্ষেই কর! যায়। 

কিন্ত কতঞ্চগুলির ভিডি আরও গভীর, সহজে বদলানো! যায় 
না। 

অনেক সমর উপযুক্ত লোকের অভাবে দ্বেলের কাজ 

দুচারুয়পে চালাবার ব্যবস্থা! হয় না। আমরা আশা করছি 
যে জেল থেকে অপরাধী সংশোধিত হয়ে ফিরবে, কিন্ত সেই 
সংশোধনের ভার কার ওপর দিচ্ছি সেটা বিবেচনা কর! উচিত 

, নয় ফি? কারা-কর্তুপক্ষের অপরাধীদের মনের কার্ধ্যাবঙ্গী, 
তাদের মানসিক গতির ধার! প্রভৃতি বিষয়ে যথে$ জ্ঞান না 
থাকলে তাদের মনের পরিবর্তন কি তারা করাতে সমর্থ 

হবেন ? এই দ্বারিত্বপূর্ণ কাজে উপযুক্ত লোক যাতে নিযুক্ত হয় 
সকলের তা দেখা উচিত। তারপর শুধু জানসম্পন্ধ কর্ণচারী 
হলেই হবে না । অর্থ, ছিনিষপত্র প্রভৃতি বিষয়ে তার কাজের 
বথে& ত্ুবিবা! ও সুযোগ দিতে হবে। জনসাধারণের দৃি 

এদিকে আকুষ& না৷ হলে উন্নতির আশা! সুদুরপরাহ্ত |. 
জেলে কয়েদীঘের নিয়ম ঘেনে চলতে হয় । এই নিয়মাছু- 

বর্তিতা একটা মত্ত ধ্যাপান্ন হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে এবং এই 
নিয়ে গার্ভ এবং করেদীদের মধ্যে গৌলমালের হুট প্রায়ই 
হয়। কোনক্ষক়েছী হয়ত গার্ডকে দেখে উঠে ধ্াাল 
মা বা সেলাম করলে না, গার্ড যনে করলেন তার মানেন 
হানি হ'ল, তিনি সাজ। দিতে উদ্ভত হলেন, লানের বধ্যে 
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মনকযাকধি বেড়েই চলল। এই বাইরের জিনিষ ছাড়াও 
মনোবিষ্তার দ্রিক থেফে কয়েঘীদের নিয়মাহ্বর্তিতা সন্বঘ্ধে 
আলোচনা করবার বিষয় আছে। 

করেমীদের নিয়মান্থবর্তিত! মানে তাদের দৈনিক জীবনের 
সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়মের ঘারা নিয়জণ কফর|। কখন উঠবে, 
কখন বসবে, কখন খাবে, কি খাবে, ফি করবে, কি কন্বে 

না সমন্ধই ওপরওয়ালার হুকুম এবং নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত 
হুয়। দেখ! গেছে, এর কল সাধারণতঃ হু-রকমের হুয়। কেউ 

কেউ কোন রকম প্রতিবাদ করে না। থুব সহজেই 

তার! তাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সব নিয়ম 
পুধ্ধানুপুর্খ রূপে মেনে চলাই তাদের অভ্যাস হয়ে পড়ে। 

গা দের কান্ধের তাতে খুব সুবিধা হয়, কিন্তু এই ধরণের 

অনেক কয়েদীই তাদের সমন্ত মানসিক শক্তি একেবারে 
হারিয়ে ফেলে, কোন রকম কর্পপ্রেরণা ব! উদ্ভম তাদের আর 
থাকে না। তারা কেবল দ্িবাণপ্র দেখে, কল্পনার রাজ্যে 

বিচরণ করে । এই বাস্তব জগং থেকে পালিয়ে কল্পনার রাজত্বে 

আশ্রয় নেওয়া এবং এই বাস্তবতার থেকে দূরে সনে থাকার 
অত্যান মনের উন্নতির পক্ষে একটি বিশেষ অন্তরায় । 

আর একদল কয়ে কিছুতেই এই নিয়ম-কাছুনের মধ্যে 

নিজেদের বেঁধে রাখতে পারে না, তারা সারাক্ষশই নিম 
তঞ্গ করছে এবং ফলে অনবরত শান্তি ভোগ করছে। এতে 

তাদের ঘনে অপরিসীম একট। বিদ্বেষ ভাব সর্বক্ষণই জেগে 

থাকে এবং সকলের ওপর একট! বিজাতীয় ঘ্ুণার উদ্রেক 
হুয়। 

ছুতরাং নিয়ম মাক আর নাই মাহুক মনের দিকে 

ছুয়েরই পরিণাম একই । সে পরিণাধ হচ্ছে মানসিক বিকার- 

গ্রস্ত হওয়া বা এক রকম পাগল হয়ে যাওয়া। মৌলিক 
গবেষণায় দেখা গেছে ঘে, কারাবাস কালের ওপর এই বিকার 

অনেফখানি নির্ভর করে। দ্েলে আসবার সময় যাদের মন 
স্বাভাবিকই ছিল এক মাস কারাবাসের পর তাদের মধ্যে যত 

জনের মানসিক বিকার হয়েছিল এক বছরের পর তার চল্লিশ 

গুণ লোক পাগল হয়েছিল। 
এখন এ প্রশ্ন ্ বভাবতহই ওঠে, তাহলে কি নিয়মাহ্ু- 

বর্তিতার এই কঠোরতা মঙ্দীডৃত করা বা নিয়মাহ্থবর্তিত। 
একেবারে ভূলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। হ্থ্যাকি না বলে এর 
জবাব দেওয়! চলে না। হফ্ঠাৎ কোন একটা দিদ্ধান্তের বশীভূত 
হয়ে কিছু করে ফেলাও লমীচীন নয়। প্রথমে ভেবে দেখ! 
উচিত মিয্মান্থবপ্তিতার খারাপ ফল কি কারণে হয়, তার পর 
ধীরে ধীরে তার প্রতিকারের চে! কর! উচিত। 
_ নিয়ধাহুবপ্তিতার খারাপ কলের একটা! প্রধান কারণ হচ্ছে 
এই যে, করেদীকে হ্বাধীন চিন্তা করবার কোন রকম অবকাশ 
দেওয়! হয়না । জোর কয়ে তাকে নিয়ম মানানো হয়। এর 

পেছনে এই তখা রয়েছে যে, নিয়ঘ মান! ধাকযার তার 

অভ্যাস হয়ে গেলে জেলের বাইরে এসেও সে সামাজিক সব 

নিয়ম মেনে চলবে ; কিন্ত এ সিদ্ধান্ত তুল, এর কোন ভিভিই 
নেই। মিয়মাহৃবর্তিতার অন্যাস করতে হলে যে স্বাধীন চিন্তা 
বর্জন করতেই ফ্বে তার কোন প্রমাণই নেই। যার! স্বাধীন 
চিত্ত! করেন তার যে নিয়মাহ্থবর্ভাী হতে পারেন না তা ত 

বলা যায় না। নুতরাং খ্বাধীন চিস্তা করবার ন্ুযোগ দিলে 

কয়েদীরা নিয়মাঙ্বর্ভী হবে না এটা! ধরে নেওয়া! জাজ্গকাল 
আর চলে না। জেল-কর্পচারধীদের কয়েদীদের প্রতি মনোভাব 

এবং ব্যবহারের ওপর কয়েদীদের মানসিক পরিবর্তন ও উন্নতি 

অনেকখানি নির্ভর করনে। ঠার! যদি শুধু কর্তৃত্ব করব এরই 

ভাবটা মন থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তার! যদি একটু ছুরি 
ও ষহান্ুভূতিসম্পন্ন হন তা হলে কয়েদীদের সংশোধনের কাজ 

অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে । একট শক্ত প্রশ্ন কিন্ত এখানে 

থেকে যায়। কারাকর্তৃপক্ষের প্রধান কাজই হুচ্ছে কয়েঘধীদের 
আটকে রাখ! এবং অনেক কয়েধীর প্রধান চেষ্টাই হচ্ছে জেঙ্গ 

থেকে পালানে! ৷ স্থতরাং এই ছই দলের মধ্যে মূলগত একট! 
বিদ্বেষের তাব থাকেই ; কিন্ত এট ভবিষ্যতে লাঘব করা 
যেতে পারবে বলে বিশ্বাস। 

সংশোধনের একট! মস্ত বড় অন্তরায় হচ্ছে কয়েদীদের 
পরম্পরের ভিতর যে একগোঠী-বোব (00711) 10011) বা 

[081)1110 00 0011)5) হুষ্টি হয় তাই। কয়েদীদের ভাব 

চিন্তা প্রভৃতি অন্ত কয়েদীদের মতামতের ওপর অনেকথানি 

নির্ভর করে। যে ধথুব বড় রকমের অসামাঞ্জিক কাজের ফলে 
জেলে এসেছে অগ্ত কয়েদীর! তাকে সম্মানের চোখে দেখে। 

বাইরে যেষণ ভাল কাজ করলে লোকের শ্রদ্ধা-তক্তি আকর্ষণ 

করা ধায়, জেলের ভিতর তেমনই যে ঘত বেশী খারাপ কাজ 
করে সে ততই অন্ত কয়েদীণের শ্রদ্ধা অঞ্জন করতে সমর্থ হয় 
এবং যে ভাল কাজ করে সে ঘ্বণার পাজ্জ হয়ে দাড়ায়। 

অপরাধের উপর ভিত্তি করেই কয়েধীদের পরম্পরের ভিতর 

মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় । এর ফলে যে মনোভাব 

গড়ে ওঠে সেটা অতিক্রম কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার । 

এই সবের প্রতিকারকল্পে এখন একটা উপায়ের পরীক্ষা 

চলছে বল! যায় । সেট! হচ্ছে কয়েদীদের ম্বায়তর-শাসনের 

বাবস্থা করা! । অস্বোর্ণ এই ব্যবস্থ। চালাবায় একজন প্রধান 

উন্তোক্তা । আমেরিকার বিখ্যাত সিংসিং জেলে তিনি এই 

ধ্যবঞ্ধার প্রবর্তন করেন । করেরঘীরা নিষ্ষেরাই পরস্পরের 

সঙ্গে পরাদর্শ করে ঠিক করবে, কে কখন কি রকম ভাবে 
কোন্ কাঞ্গ করবে। তার! শুধু এক একট! নম্বর, যন্তবিশেধ, 

তাদের কোন দাত্জিত্ব নেই এ ভাবট। চলে গিয়ে যখনই কয়েদীর] 

মনে করতে জারঘ্ত করবে যে তারা প্রত্যেকেই, অন্ত সকলের--- 

তাদের সঙ্গীদের-__ভাল-মন্দের জন্ত খানিকটা দায়ী তখনই 

তাদের মনের পথিবর্থন হতে আরম্ভ হবে | এই ব্যবস্থা সব 

ক্ষেত্রে কাজে পরিণত কর! ঘে খুব সহত্ব তা নয় কিন্ত অনেক 
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জেলে ইতিমধ্যেই এই প্রথা চলছে এবং তাতে ভাল ফলই রাখবার জায়গা না হয়ে বিজানসন্মত উপায়ে পরীক্ষা ও 
পাওয়া গেছে। ামাদেযর় দেশেও এই পরীক্ষা! চালানে! যায় 

নাকি? 
পরিশেষে একট! কথা বলি। ভ্েলগুলি শুধু আটক 

পর্য্যবেক্ষণের কফেন্র হওয়া উচিত। তাহলে অনুসন্ধানের 

দুযোগ যথেষ্ঠ যেড়ে যাবে । মাছের পক্ষে সে ব্যবস্থা 

কল্যাণকরই হবে । 

শিপ্প-প্রসঙ্গে আচার্য নন্দলাল 
জ্ীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ন্লীতি-নীতি এবং বিষয়বন্তর 
বারা আজ বহুমুখী হয়ে পড়েছে । আচার্ধ্য অবনীক্রনাথের 
জীবনধ্যাপী সাধনায় ভারতের চিত্রকল! আবার রাপে রসে 
সর্জীবিত হয়ে উঠেছে- তার প্রবর্তিত শিল্পধার] আজ বছু শাখা- 
প্রশাখা অবলম্বন করে প্রবাহ হয়ে চলেছে । ঠার শিষ্য- 
প্রশিয়ের] তাদের নিজ নিজ ভাব ও কল্পনা অন্থযায়ী রঙে ও 

রেখায় রসম্ট্টি করে চলেছেন। তাদের অনেকেরই শিল্প- 
টিতে স্বকীযতার পরিচয় পরিস্ষুট । 

ঘাস্তবিক আমাদের শিল্পস্টিতে অভিনব দৃটিতঙ্গীর অন্ভাব 
বিশেষ ভাবেই নজয়ে পড়ে । | 

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিজের ক্ষে্জে পরিবর্তন আসে । 

মৃতন ভাবন্তরোতে যে পলিমা্ট পড়ে, তাতে শিল্পীমন উর্বর 
হয়_ শিল্পের জগতে নব নব রূপ রস আঙ্লিক ও আদর্শে 

কৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়। অবনীজনাথ বলেছেন-__“ধরাবাধ! 
বন্তর মধ্যে বা 810-4এর মধ্যে এক এক সময় এক একটা 
তাষ! ধর! পড়ে যায় । কথিত ভাষ', চিভ্রিত বা ইঙ্গিত করার 

তীর্ধযাত্রী 

ভাবা সবাক্মই এক গতিক। যেমনি 96516 বেঁধে গেল অমনি আজকের দিনে সকল দেশেই শিল্পজগতে যুগোপযোগী 
পন্ধিবর্তনের সাড়া জেগেছে । আমাদের দেশের সাছিত্য, 
সঙ্গীত এবং চিত্রকলাও বৈদেশিক প্রভাবের ছোয়াচ থেকে 
মুক্ত থাকতে পারে নি। কিন্ত অ্ভান্ত দেশে গতান্গতিকতার 

হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার জঙ শিল্পীদের যে চে! দেখ! 
যায়, তাছের ছবিতে যেমন আঙ্গিক ও নৃতন বিষয়ঘস্ত 
নিয়ে পন্থীক্ষণের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের দৃষ্টিতদীর পরিচয় পাওয়! 
ধায় আমাদের দেশে তা বিরল বললে অত্যুক্তি হয় মা। 

-_লেখক কর্তুক অন্কিত 

সেটা জনে জনে কালে কালে একই ভাবে বর্তমান স্নয়ে 

গেল-__নর্দী যেন বাধা পড়ল নিজের টেনে জানা বালির 

বাধে । নুতন কবি, মুতন আর্টষ্ট এরা এসে নিন্বের মনের গতি 
ভাষান্স স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন 5519 উল্টে পাঞ্টে 
ভাষ! জাবায় চলতি রাস্তায় চলতে থাকে ।” 

শিল্পকলার সাধনাম্ব ব্রতী যার! তাদের মনে মাঝে মাঝে 
প্রশ্ন জাগে, আমন! কোন্ পথে চলেছি । আমন কি লক্ষ্যতষ্ঠ 



শো 

হয়ে তুল পথে চলেছি ? পরিবর্তন 
' তো র্লবিবর্পা, বিশ্বনাথ খুরদ্ধর 

প্রন্ুখ শিল্পীদের ছবিতেও এসে- 
ছিল। এদের জোর 
ছিল- কিন্তু ছবিতে তো রসের 
ধার! প্রবাহিত হয় নি |] জাজকের 
দিনের শিক্ষিত (81000) 

চোখে এদের ছবির মেকিত্ব 
সহজেই ধয়! পড়ে এবং সেগুলো 
যে সৃি হিসেবে সার্থক হয় নি 
তা বুঝতে পারা যায়। ইউরোপীয় 
শিল্পের শ্বাঈগীকরণ (8981117117- 

1101) এদের দ্বারা হয়ে ওঠে নি 
বলে, নৃতন রসহ্ঠি এর] করতে 
পারেন নি, করেছিলেন ব্যর্থ 
অনুকরণ । এ প্রপঙ্গে মনে পড়ে 
আচার্য নন্দলালের কথা। উপদেশ 

প্রদধানচ্ছলে একবার তিনি আমায় 
বলেছিলেন, “দেশবিদেশের নানা- 
রকম ছবি বেশ তাল করে দেখ। 

এঁকে যাও ছবি-_- ছবিতে দরদ 

দাও | আঙ্গিক ((6011110) আপনি 

তোমার খকীয়তায় সৃষ্টি হবে। 
আর ছবি করবে তোমার শিল্প- 
দৃিতে--ফটোর মত নয়।” তার 
আক। একখানি দৃঙ্ুচিতর (18110- 
8081১9) “শান্তিনিকেতন” দেখিয়ে 
বললেন, “এই দেখ, এতে তো! 
বিষয়-বন্ত সবই বোবা বাঁয়-_ 

গাছপালা, মান্য, পশ্ুপক্ষী-_ 
কিন্ত এ তো! ফটো। নয়) এহ'ল 

ও জায়গা্টীর ছবির রূপ। এতে 
আমি যেমন দেখেছি, যা আমার 
মনে লেগেছে-_এ হ'ল তারই 
রূপ ।: 

আমার কয়েকখান! ছবি াকে দেখালাম । আত্তরিক শ্রদ্ধা 

নিষেদন করে বললাম, “জমি ছবি গ্াকা ভাল করে শিখতে 

চাই, আমার কোথায় তুল থেকে যাচ্ছে, আর কি করে 

সেগুলো শোধরানো যাবে সে সম্বন্ধে আপনার নির্দেশ 
পাব এরই আকাঙ্ষ]!।” তিনি ছেসে ঘললেন, “তোমায় 

নিঙ্জের ছবি সম্বন্ধে বলহি ফাঙ্জেই কিছু আবার মনে 

করে! না যেন। তোমার দ্রয়্িং তো! ভালই । কিন্ত এই যে 
প্কেছ, শ্রতে তে। কম্পোজিস্ঠনেয় ছন্দ মেই। কবিতার 

যেষন দখল আছে, ছন্দ জাছে, ছবিরও তাই; সোজায় 
সোঙ্জায় হিল হ'ল একক্প, আবার বীকায় সোঙ্কায 

ঘাট 

মিলে হ'ল অন্তরূপ-- এ রকম নান! মিল আছে। এ ছচ্গ- 

বোধট! থাকা চাই। একটা ছবি দেখলে সহক্ষে বুঝতে 
পারবে ।”__-বলে তার আকা! “বড়” ছবিটি দেখিয়ে বললেন, 
“এই দেখ, সোজা! সোজা তালগাছ সারি সাত্ি দাড়িয়ে 
আছে। বৃষ্টি পড়ছে, ছুটে চলেছে মানুষ সবই সোজা! সোজা! । 

এ হ'ল সোজায় সোজায় নিল। কিন্ত চোখে তো লাগছে 
না-কারণ এব ছন্দ সব ঠিক আছে।” 

শুনে অবনীশ্রনাথের “রূপ? প্রবন্ধের কয়েকটি কথ! আমার 
মনে পড়ল | তাতে আছে-_প্বীকা” দিলে একরপ, সোজা 

দিলে জ্ঞ, বীকায় বাকায় মিলে একরাপ, সোছায বাকা 



২৮২ 

রবীন্রনাথের “ফাস্তনী” নাটকের জন্ত শিল্পাচার্য নন্দলাল বন 
অঙ্কিত প্রচ্ছদপট 

মিলে অন্ত__ এমনি নানা ভেদ রূপের । মেঘের উপরে 
ইন্্রধ্ছ- সে একটিমাত্র রভীন আলোর বাক, তার সঙ্গে আর 
একটা! উপযুক্ত রকম সোজা! তীর তো জোড়! হ'ল না, ধু 
আলো-অদন্ধকার, রৌদ্র ও মেধের ভেদাতেদ নিয়ে ছুচ্জর . 

কুটল রূপট...। সমুদ্রতীরে রূপের তেদান্ডেদ শব করে ফুটল 

আর স্বিতি ও গতি ধারে ফুটল ঠিক সঙ্গীতের মতই আকাশ-_ 
নিশ্তত্ধ নিথর নীল এবং সমুদ্র__-দচল সশব লীল।."'ক্পের 
ঘ্বেরে বন্দী আমরা গোড়া থেকেই, এই বাধন থেকে মুক্তি হচ্ছে 

স্পযুক্িয সাধন! রূপকায়ের ।” ূ 

. বাধার নন্দলালের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। খানিক চুগ 

১৩৫৩ 

কয়ে থেকে তিনি পুররায় বলে চললেন, “আয় . 
এ্রকটা কথা বিশেষ করে মনে র্বাখবে--হুমি 
হবিতে যে ধ্রিনিষটা ফোটাতে চাও সেটাকে 
করবে স্প& করে-_বাকীগুলেো৷ লব দরকার়মত 
ফুটিয়ে তুলবে । তোমার চোখ একটা জিনিষকে 
বিশেষ করে দেখছে, আরও কিছু সে দেখছে, 
কিন্ত তা ততটা স্পষ্ট করে নয়। ছবি জ্ৰাকার 
বেলায়ও তাই- তুমি যা? দেখাতে চাও, সেটির 
দিকে বিশেষ করে নজর দাও-_-বাকীগুলোকে 
্রকারমত সব যার যার জায়গায় বসিয়ে 
দাও । দেখবে, তাতে ছবি ফুটবে ভাল । তুমি 
ষে এঁকেছ, তাতে সবগ্ডলে। জিনিষের দিকেই 
যেন তোমার সমান নজর । সবগুলোকেই 

তৃমি ভাল করে ফোাতে চেয়েছ, দূরের গাছের 
প্রতিটি পাত! পধ্যন্ত-_এতে ছবির সবটাই 
একসঙ্গে নজরে পড়ছে । ফলে প্রধান বিষয় 
চাপ! পড়েছে।” 

তার বাড়ীর পিছনের দিকের বারান্দায় 
বসেছিলুম। তিন দ্রিকে বহুদূর পর্ধাত্ত দৃষ্টি 
চলে । সেটি তার বিশ্রাম করবার স্থান, সেখানে 
ছবিত্বাকার সব সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে । সামনে 

বহুদুর-বিশীর মাঠ, উ'চু-নীচু ঢেউ-খেলানে! 
লাল কক্ষরময় জমি । মাঝে মাঝে তালগাছের 
সারি দেখা যাচ্ছে--এখানে ওখানে ছ'একটা 
বাধল। গাছও রয়েছে। সেদিকে খানিকক্ষণ 
চেয়ে থেকে তিশি আবার সুরু করলেন, “মনে 
কর, & যে তালগাছটা দেখা যাচ্ছে- এঁটে 
তুমি জকছ-_ওর সামনে পেছনে গাছপাল। 
মাঠ সব রয়েছে । এখন তোমার দৃষ্টিতে তাল- 
গাছটা! হ'ল রাজা-বাদশা আর ওর সভাসদের! 
সভা! জহিয়ে নিজ নিজ নির্দিউ জায়গায় সব 
বসেছে । ছবির মধ্যেও এমনি রাজা-বাদশা, 
সভাসদ রয়েছে । তোমার শিল্প-নৃ্টিতে যেটা 
প্রধান-সেই রাজাবাদশাফে? ছবিতে 

যথোচিত মর্যাদায় বসাও, তারপরে তার সভার 

মধ্যে যথাস্থানে সন্তাসদদের বসাও- ছবি তাতে জমবে ভাল । 

এই ত হ'ল ছবিন়্ আসল. কথ!।” 
উপমার্টা বেশ জ্ুংসই মনে হ'ল । খানিক পরে আবার 

আমার ছবির প্রসঙ্গ উত্বাপন করলেন, বললেন “তোমায় 
ছবিগুলোতে একট! “কে! ফটো? ভাব রয়েছে । গাছপালা, 
মানুষ, পশ্ুপক্ষী-_-শাত্রীরস্থানের ( 8181010 ) হিলেবমত 
এর! ঠিকই আছে । কিপ্ত এদের প্রাণ তে! চাই। লব যেন 
কলেম্স পুতুলের মত বসানো হয়েছে । ছবি তো কো! নয়, ছবি 
দেখলেই মনে হবে ছবি দেখছি-_কোব কিছুর ফটো! নয়। 
ফটোতে তে! ছবির রস নেই, প্রাণ নেই ) ফটো হ'ল ঘাইরের 
ছাপ, আর অন্বর়ের ছাপ হ'ল ছবি ।” | 



পৌধ 
আর্ট দুলে বরাবর নেচার থেকে স্কেচ কয়ে ছবি কার 

দির্ধেশই পেয়ে এসেছি । তাই বোধ হয় বয়াবয় চোখ দেখে 
আসছে “গুফং কান্ঠং”, কিন্ত “ঞএষে তরুবর রসেয় বিহনে 

ছে” এন্সপ দেখার মত দৃটিত্গী তৈরি হয়ে ওঠে নি। এ্রই 
সঙ্কীন পরিবেশের মধ্যে কলের পুতুলের মত কাজ করার 
ছাপ পড়েছে লব ছবিতে ।  গতান্ুগতিকভাবে ছবি, মৃগ্তি 
ইত]াদি তৈরি করতে করতে হাত উঠেছে পাকা হয়ে, 
কিন্ত মন রয়ে গেছে উপবাসা। 

নন্গলালকে জানালাম যে ক্ষেচ করে তাই থেকে সব ছবি 

একেছি__ছবি যে প্রাণহীন হয় সেইটে এর একট! কারণ 
হতে পারে। তিনি বললেন, “নেচার থেকে স্কেচ করবে 

সেটা ভাল। স্কেচ তো আমরাও করি) তালগাছ, থেগগুরগাছ 
জন্ত-জানোয়ার সব আমাদের স্কেচ করা আছে। কিন্তু ছবি 

তো জাকি মন থেকে | ছবি আকার বেলায় সেগুলে! সাহায্য 
করে মাত্র ।” 

“কিছুদিন 1115 61)0105108] 801)190% (পৌরাশিক বিষয়) 

ভালই তো ২৮৬ 

নিয়ে ছবি আক, ছবিতে দর দাও, প্রাণ ঢেলে ছ্বাও। 
তাহলে এ অভাবটা ছু হবে। তোমার ছবি বেশীয় 
ভাগই ইংরেজীতে যাকে বলে £679 18101102, কলাভঘনে 
যেয়ো-_বিদেশী 90:09 7১9106106 কিছু তোমায় দেখিয়ে) * 

বুঝিয়ে দেব ।” 
পরদিন কলাভবনে অনেকগুলে! জাপানী ও বিলাতী ছবি 

দেখলাম । নন্দলাল বললেন, “এ রকম আকতে পার। 

এগুলোর সঙ্গে প্রক্কতির মিল রয়েছে, কিন্ত ছবির রস এগুলোর 

মধ্যে ক্ষন জাছে-_ীবন্ত মানুষও হয়েছে__ছবিও হয়েছে। 
ছবিও জাক, আর সক্ষে সঙ্গে নানারকম ভাল ভাল বই পড়ে 
মনকেও পু কর।” 

আমি একজন সামা শিক্ষার্থু। আমায় সঙ্গে করে শান্তি- 
নিকেতনের ক্রেক্কে! এবং মডোলং কতগুলো ধেখালেন এবং 

সেগুলোর রস ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে ্রিলেন। 

কত বড় শিল্পী তিনি, তাই শিল্পীমাত্রেই তার একাস্ত 

আপনার জন, তাদের প্রতি তার কত রদ | £ 

ভালই তো 
গ্রশৈলেন্দ্রমোহন রায় 

পরাক্ষার পর ছাত্রজীবনে মুক্তির যে জোয়ার আসিয়া পড়ে 
তাছাতে প্রাণ খুলিয়া সাড়া না দিয়া পারে ক'জন | সেই 
একঘেয়ে পড়াশুনার মাঝে যখন নৃতনত্বের আহ্বান আসিয়! 
দ্বারে আঘাত করে, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ মন বুঝি রুদ্ধ ছয়ারের 
অর্গল উন্মুক্ত করিয়! ছুটিয়া চলে অসীম মুক্তির সন্ধানে | পড়্া- 
শুনার সেই বীবাধরা সময় নাই, কলেজে যাইবার না আছে 

তাড়াছুড়ো, না আছে একটা বিরক্তিকর কর্তব্যবোধ | এই 
মুক্তির মাঝে হিসাবী দোকানীর মত গুনিয়া গুনিয়! সতর্কভাবে 

দিন কার্টাইতে আর যেন ইচ্ছা! করে না। 
বাহিয়ে যাইতে হইবে, কিন্ত কোথায় যাইব? শহরের 

এই কোলাহলের বাইরে একটু নির্জনতা কি পাওয়া যাইবে 
মা কোথাও? অনেক টাইম-টেবিলের পৃষ্ঠা উপ্টাইয়া, অনেক 

বন্ধুবান্ধবের স্ষে পরামর্শ করিয়! শেষ পর্যন্ত বড়দার কথাটাই 
বেশ মনোমত হুইল, দেশেই যাইব | চূর্ণা নদীর তীরে ছোট 
শির্দন গ্রামটি আকর্ষণ যেন কিসের এক অরৃষ্ঠ টানে আমাকে 
টামিয়! লইল, কিন্ত বুশ. ফিল বাবিল যে] থাকিব কোথায় 
গিয়া! আমাদের দেশেক্স বাক্ভীতে তে! তাল! পড়িয়া আছে 
সেই কৰে হইতে | বড়দা বলিলেন কুছ. পরোয়া নেই। 
অমুন্র বাড়ীতে গিয়ে উঠবি |” অযু! ঘাঘান বাল্যবন্ধু এ্রাম- 
লম্পর্কে আমাদের জাতিও বটে । | 

মোটঘাট বাবিয়! রওল] হুইয়া গেলাম বহুদিন-ন-যাওয়া। 
শান্ত পঙ্ীজনশীর ক্রোড়ে আশ্রয়ের লোভে । 

“উঃ | কতদিন পরে না! জাজ আবার নৌকায় উঠিলাষ। 
ছোট নদীটির তীর থেষিয়! নৌক] চলিয়াছে। বাইরে শুরা 
চতুর্দণীর চাদ উঠিয়াছে আকাশে, ফুটফুটে জ্যোংস্সা, তার নীচে 
রূপালী ছোট নদী কুলকুল শব্ষে বহিয়! চলিয়াছে যেন দয়িতের 

কাছে প্রেমগুগ্রনের আশায়। আগ্ন নৌকার মধ্যে আমি 
চুপটি করিয়া বসিয়া আছি। এমন শ্বপাঁয় সৌন্দর্যের মাঝে 
ছইয়ের মধ্যে বসিয়! থাকা আর চলে না। 

যাবি বারণ করিল-_বাধু বাইরে ছিম পড়ছে, ঠাও] লাগতে 
পারে। তা বটে! ওর ধারণা কলিকাতার বাবু একটু 
হিমেই জমিয়া বরক হইয়া যাইবে হয় তে] | 

***সৌন্দর্যের ফি বির:ট্ রূপ | গোল! ছধের পৌচ লাগিয়াছে 

গাছের পাতায়, আকাশের গায়ে, নদীর জলে। নর্দীর পাড়ে 
বাশবনের ঝোপ, ছোগল] বনের জঙ্গল..'গাছের পাতায় চাদের 

আলোর ঝিকিমিকি, নর্দীর জলে তরল রূপার ছোট ছোট্ট 
ঢেউগুলি--"মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক, নাম-না-জানা! কুলের 
গন্ধ, আকাশে মাখা উপর দিয়া কত রকম পাখীর উড়িয়া 
যাওয়ার সেই মনোরম দৃষ্তটি, মাঝে মাঝে ছই-একটি কুটির ..“ছুর 
হইতে ভালিয়া-আস! বাউলেন্র গান জান আমার মনকে 



২৮৪ অব্যালা 
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১৪৪ ৰঁ | 

ফোধায় যেন উড়াইয়! লইয়| গিয়াছে । এমনটি তো দেখি মাই 
কোন দ্বিন। কলিকাতায় বিজ্গী বাতির সমারোহ প্রস্কতি- 
যাক এমন রূপ তে! দেখি নাই আয়! ইচ্ছাহ্য হাত 
জোড় করিয়া বলিয়া উঠি-_'ছে ছুন্দর | তোমাকে জামি 
ভালবাসি, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আমাকে আমি প্রণাম 
কমি ।” 

-*ন্ঘার্টে আসিয়া পৌঁছিতে বেশ খানিকট! রাত হুইয়! 
গেল, আগেই চিঠি পাইয়! অযুদা! নিজেই আলিয়াছেন ঘা্টে। 

প্রণাম কত্সিতেই ছই হাত দিয়া জড়াইয়া বুকে চাপিয়া 
ধরিলেন- ওমা) কত বড়টি হুয়েছিস্ তুই | সেই ছোটি ছিলি, 
ফি রকম জআব-দ্াব কথা বলতিস ।...একটু থামিয়া, তা কম 
দিন তো আর হ'ল না। কেউ কি আর গী-যুখেো হবে 
তোমন্া | 

যাড়ী আসিয়া বৌদিকে প্রণাম করিলাম, কত কথা, কত 
অন্থযোগ-জঅভিযোগ | কেন গ্রামে জাসি না আমরা, শহর 
ছাড়িয়া আসিতে ভাল লাগে না বুঝি, মাবে মাঝে গন্মীব দাদা- 
বৌদিকে স্মরণ করিলে এমন আর কি জমিদারী নিলাম হইয়া 
যাইত | তাহাদের কথা মুখ বুজিয়া সহ করিলাম | কি কনিয়। 

তাহাদের বুধাইব, অবছেলা নয়, পিঞ্জর হইতে মুক্তি না 
পাইলে আসিব কি করিয়!] জার তা ছাড়া যে ঘোড়া! ঠুলি- 
আটিয়! পথ চলে, সে কি করিয়া সন্ধান রাখিবে তাঙ্ছার জঙ্কীর্ণ 
ছুষ্টিপথের বাহিরেও আছে আর একটি বিরাট জগং | 

“সকালে একটু দেরি করিয়া ঘুষ হইতে উঠা আমার বহু- 

দিনের অভ্যাস । হঠাৎ পায়ে কিসের শুড়নুড়ি লাগিতেই 

লজোড়ে পা বাড়া দিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম, সাপখোপ 

নয় তো । না, যাছা৷ ভয় করিয়াছিলাম তাহ) নয়। দেখিলাম 
একট বিলাল ছিটকাইয়া পড়িল পিয়া একেবারে ঘরের এ 
কোটায়, মহাননদে আসিয়া! শুইয়াছিল জামার বিছানায় । 

তাহার মিউ মিউ শবের সঙ্গে সঙ্গে “কি হয়েছে রে পুষি।' 
বলিতে বলিতে একটি পাঁচ-ছয় বছরের নুন্ধর ফুটিফুটে মেয়ে' 
আসিরা ঘরে প্রবেশ করিল। পুষি ততক্ষণে অনেকটা সামলাইয়া 
লইয়াছে, গা ঝাড়া দিয়া আমার দিকে তাকাইয়া ডাকিয়া 
উঠিল, মিউ । কি হইয়াছে তাহার জবাবটা সে ভাল করিয়াই 
যুঝাইয়! ছিল, মেয়েটি ছুটিয়! গিয়া! তাহার ুডোল ছুটি হাত দিয়া 
পুষিকে কোলে তুলিয়া! লইল, তারপর আমায় দিকে রুদ্রনেতে 
তাকাইয়৷ বলিল, '“পুষিফে তুমি মেরেছ ?" 

আমি আমতা আমতা কন্সিতে লাগিলাম, “আমি তো 
দেখতে পাই নি, পাট যেই একটু সরিয়েছি-_+ 

- ধা শেষ হইবার আগেই সে ফাটিয়া পড়িল-_পা একটু 
লর্িয়েছ আর অমনি পুধি ওরকম ছিটকে এক কোশ ছুয়ে 
পড়ল গিয়ে? বলি, পুবি ফি জামার কান! বেলুন নাকি এরা? 

উত্তয় ছিব কি, এই এক ফোটা মেয়েটয় ভে'পোমি দেখিয়া 
হাপিয় চোটে আমার পর্বাশরীয় ছুলিয়্! ছলিয়া! উঠিতেছল। 

কিন্ত হাসিঙ্গে পাছে আরও কিছু অনর্থ বাধিয়া ধলে ভাই 
নেহাত গো-বেচার্ীর মত মুখ করিয়া আবার বলিলাম, “আমি 
ফি বুঝেছি যে ও ছিটকে পত়বে-_জার আমি তে! ভেবেছিলাম: 
সাপ-াপ বুঝি ।” 

আমার কথা শুমিরা মেয়েটি এবার ফিক করিয়া হাসিয়া 

ফেলিল, বলিল-_বেরাশকে সাপ ভাববে না! ভীমক্তি আর 
বলেকাকে! 

কার সঙ্গে কথা বলছিস রে ম%ু-_বলিয়া বৌদি আসিয়া 
ঘরে চুকিলেন_- “সকাল না হতেই এলে চুকেছ এখানে, 
"আমার দিকে তাকাইয় £ “আমার মেয়ে মু । এই প্রণাম 
কর্, তোর কাকা যে।” মঞ্চুতো অবাক! কৈ কাকা তো! 
তাহার ছিল না কোন দ্িন। রাতারাতি মাটি কু'ড়িয়া কাকা 
গজায় নাকি আত্কাল। কাল তো রাতে শুইবার আগে 
পর্ধ্যস্ত এমন সু্িছাড়! কাকা দেখে নাই সে। যে কাকা 
বেড়ালকে সাপ ভাবিয়া লাখি মারিয়া বসে, যে কাক] রোদ 
উঠিয়া গেলেও কুস্তকর্ণের মত ঘুমাইতে থাকে ।**'আবার মণ্থুর 
রা! টুকটুকে ঠোটের উপর মিষ্টি হাসি শামিয়া আসে । 

“কি রে প্রণাম করলি নে? বৌর্দির কণ্ঠ আবার বঙ্কার 
তোলে । মঞ্জু একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর পুষিকে মাটিতে 
বসাইয়া! রাখিয়া আমার কাছে জাগাইয়া আসিল প্রণাম 
করিতে । জামি ছই হাত দিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া 
লইলাম-_'থাক, আর প্রণাম করতে হবে না, বাঃ বেশ লক্ষী 
মেয়েটি তো তোমার বৌদি। যেমন চেহারাটি তেমনি মিটি 
নামটি-__মঞ্জু ।+ 

ম€ু ফিক করিয় হাসিয়া মার দিকে কটাক্ষ ছানিয়! সলঙ্জ 
কণ্ঠে বলিল “মিষ্টি না ছাই। মিষ্টিহলে কি আরমা আমার 
মুখপুড়ী বলে ডাকত কখনও । তুমিই বল না কাকা হঠাৎ: 
কথার তোড়ে এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলায় 
মঞ্চ লঙ্জায় আমারই বুকে মুখ গুঁজিয়! বসিল | তাহার ফৌক- 
ডানে চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম “আমার সঙ্গে 
ভাব হয়ে গেল তো মন্ুরাঈী। পুধষিকে আর কোনদিন মাক্সব 
না, কেমন? মঞ্গুও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল ।” 

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, “ভাব তো! হ'ল এবার মেয়ের 
পাকামোর ঠেলায় পাগল না হয়ে যাও।' তিনি হালিযুখে 
যাম্লাঘরের দিকে চলিয়! গেলেন । 

্ঁ ডর গি 

এমনি করিয়া ক”্ট! দিন যে ফোথ! দিয়া কাটিয়! গেল কে 
জানে। গ্গীতের অলস মধ্যান্ছে মঞ্জুর বকুনি শুনিতে শুনিতে 
কখনও ঘুমাইয়! পড়ি) আবার রোদ পড়িয়া আসিলে কখন যে 
তাহার তাড়! খাইক্! উঠিয়া! পড়ি-_তা যেন নিজেই ভাল কিয়া 
বুঝিতে পারি না। তান্নপর ছই জনে গিক়্! বসি চুর্ণা মর্দীর 
ভীয়ে। ছোট নদীটি, কতরকম হোটি খড় নৌকা ভাষিরা 



পো 
থ নদীর বুকের উপর দিয়া, মু কল্পনার রং চড়াইয়! 
ফত কথাই না বলিয়া! যাইতেছে | 

“এ যে দেখছ বড় নৌকোটা পাঁল চেঁনে যাচ্ছে ওতে আছে 
এক রাজার ছেলে বিয়ে করে বে৷ নিয়ে যাচ্ছে, _তারগার 
কোলে উপবিষ্ক পুষির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্গেহপূর্ণ 
কে বলে, "আমার পুবিরামীও যাবে একদিন এ রকম একটা 
পেক্সায় নৌকোয় চড়ে শ্বশুর বাড়ী, নারে পুধি-_ 

__ দমিউ” 

গাঢ় কে মঞ্ডু বলিয়া চলে-_“দেখেছ ফাকামণি, পুষি 
আমার সব কথ! বোকে"_-তাহার এই ছলত্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে 
টু-শবটি করিতেও সাহস হইল না, শুধু ব্ছ হাসিয়া সায় 

দিলাম । মেয়েটার কল্পনার রং যেন ক্রমেই চড়িয়! যাইতেছে। 

_ “কিন্ত মুশকিল হয়েছে কি জান, কাকামণি 1' জিজান্ু- 

নেত্রে মুর মুখের দিকে তাকাইলাম। মঞ্ু একটি ছুর্ধ্বাধাস 

ধরাতে কাটিতে কাটতে নেছাত গিশ্ীবান্্ীর মত চিন্তিত মুখে 

বলিল, “বিনে পণে ত কেউ আর মেয়ে নেবে ন!। ছ-পাঁচ শ 
নইলে বাবুদের আর মণই ওঠে না যে!” একটা ঢোক গিলিয়!*-. 
“সেই যে চাপা আছে না, ওর হুতুমকে তো তুমি দেখেছ। 

সেই যে গে! কালে! ড্যাবভ্যাবে চোখ | সে-ও চায় আড়াই শ, 

কত বললাম ছ'শ কর্ না সই। ওর সেই এক বথা, 

বলে, ভদ্বরলোকের মেয়ের এক কথা আচ্ছা বাবু, জামিও 

দেখি হ'শ টাকায় আমার পুধির পাণ্তর জোটে কি না! 
পুধি আমার কি ফ্যাল্ন! মেয়ে | না রে পুষি 1" 

-_-িউ ।? 

জার সামলাইতে পারিলাম না, হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া 

বলিলাম, “ছ'শ টাকাই ব1 পাবি কোথায় রে 1: 

মঞ্কু কথাটা শুনিল, কতক্ষণ হা করিয়া! জামার মুখের 

দিকে তাকাইয় রহিল, তারপর কি রকম মধুর হাসিয়া! ঘাড় 

দোলাইতে দোলাইতে বলিল, “নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর 

পারি না বাপু! একটুও বুদ্ধি নেই তোমার, কাকামশি | লত্যি 

সত্যি টাকার কথা কে বলেছে তোমাফে--সে যে খোলাম- 

কুচির চাকা গো ।' 
আন্বপ্ত হইলাম। নিজের ভূল শোধরাইবার জন তাড়া- 

তাড়ি বলিয়া! উঠিলাম, “খোলামকুচির টাকাই যদি, তবে 

জাক়্াই শ'তে আর আপতি করছ কেন? 
মঞ্ু তর্নী দিয়া স্বীয় চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল, “ওমা, 

ভুমি বলছ কি গো | খোলামহ্চি বলে কি পফাশটা! টাকা 

তোমার গায়েই লাগল না 1: 
এই রে, সর্বনাশ ] একটা ভূল শুধরাইতে পিয়া আমেই 

তুলের মাত! বাড়াইয়া চলিয়াছি। ত্র কুচকাইয়! গম্ভীর নুখে 

ভারিখী চালে বলিলাম, “সত্যিই তো পঞ্চাশ টাকা বেশীই 

ঘ! দিতে যাবে কেন? মেয়ে তোমার কুংসিত নয়! হূ'শর 

বেশী এক পন্বসাও দিও ন! কাউকে |' 

শত এ তশশ্ স্ স্পা তত অপি হত শতশত তপন হজ পিত সপ হল পপি সত তি অত অস্ত সস সপ শন শে শি উপ হত শত পে পত সা তন শত শন শন পদ প 
মধু সহ হাসিয়া সন্েহে ঘলিল, “সধই বুঝি ফাকামখি, 

কিন্ত ক'্টা টাকার জনে কি অমন ভাল পায় হাতছাড়া 
ফল্নতে আছে ? মানুষের জনেই ত টাকা, কি বল, এয? 

কথাটা তাহায় নিজের কাদেই ধুবি কেমন বেখাগা 
শুনাইল, তাই আবার বলিল, 'পুষি আমার মা্ছষের মতোই | 
ওদেরও তো! দুখছুংখ আছে, কি বল ?' 

কি আর বলিব, বলিলেও বিপদ, ন। বলিলেও, তাই 

বুদ্ধিমানের যত শুধু হাসিয়া! ঘাড় নাড়িলাম। ও 
সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়! আসিতেছে । নিকটে” 

ছুরে শখের আওয়াজ, মন্দিরের ফাসর-খণ্ট1 এমন সময়টিকে 
যেন বড় মধুর করিয়া! তোলে ! 

চল্ রে মঞ্ু, সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ী যাই চল্। 
হাত ধরাধরি করিয়া ছু-জনে বাড়ীর পথে পা বাড়াইলাষ। 

১৪ ডী ঙীঁ 

, সেদিন হপুরে ঘুষাইয়! আছি, হঠাৎ মঞ্জু ঠেল! খাইয়া! 
বড় করিয! উঠিয়া বসিলাম--“কি রে, বাক্ষীতে ডাকাত 
পড়েছে নাকি 1" 

মঞ্চুকি কম অপ্রস্তত হ্ইয়া গেল, “ও তুমি বুঝি 
ঘুমোচ্ছিলে ?' 

ঘুমন্ত লোককে ঘুম হইতে জাগাইয়! তাহাকে ছুমের কথ! 
জিজ্ঞাসা করাটা! কি রকম একটু অভিনব বোধ হুইল। ঘাড় 
নাড়ির! জানাইলাম, জন্থমান তাহার মিথ্যা হয় নাই। আমি 
ঘুমাইতোছিলামই বটে | 

ম্থ আমার মাথার কাছে বসিয়া বলিল, 'মাথ! টিপে 

দেবো! কাকামণি !, 
বলিলাম, “কেন রে, কাকামশির ওপর বড় দরদ যে! 

কোন অন্ভায় করে এসেছ বুঝি 1: 

আমার কথ] কানে না তুলিয়া মু বলিয়া চলিল, “আজ- 

কালকার কাপ প্লেউগুলে! দেখেছ কাকামণি | ধর়েছ কি 

ভেঙেছে, জাপানী মাল কিনা 1, 
-াড়াও দেখাচ্ছি তোমায় মজা! দোষ করে আগে 

থেকেই সাফাই গাওয়া হচ্ছে 1. বৌদি যে কখন আসিয়! হয়া 

স্বাড়াইয়াছেন, তাহ। আমর! ছ'জনে কেছই এতক্ষণ দেখি নাই। 

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। মঞ্চ আপিয়। 
আমাকে জড়াইর়! ধরিল, তাহাকে কোলেন্স কাছে মিবিষ্ঠ 
ফরিযর়! লইয়! বৌদিকে বলিলাম।--থাক বৌদি, এবারফার 
অত মাপ কর ওকে ।. ছেলেমান্ছয ভেঙে ফেলেছে একটা! 

জিনিষ | 
--£সে জজেই তো! আক্ষার! পেয়ে যায় ও, এদিকে পাকা- 

মোতে তো একেবারে ঠান্দি__ বৌদি চলিয়া! গেলেন। 
মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মঞ্জু উঠিয়। াড়াইল, 

বলিলাম, *্ছ্যা রে, দিন দিন বড় হুচ্ছিস-_ একটুও পড়ানো 

করবি দে!" 
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মু ঘর ছাড়িয়া যাইতে যাইতে বঙ্কার দিয়া বলে, ক্যা 
পড়ানো করবার সময় আমার গড়াগড়ি দিচ্ছে কিনা ] আর 

'মেয়েমাহুয পড়াগুনে! কয়ে কি হাকিমী করবে, এযা ?*"* 
একটু খায়, _ 

“যাই দেখি, মেয়েটা আবার কোথায় পাড়া টহল দিতে 
বেরিয়েছে__+ মঞ্থু পুষির উদ্ধেপ্তে ধীরম্হর গতিতে ফেলিয়া 
ছুলির। বাছুয় হুইয়! গেল। 

**এইরূপে দিনগুলি বেশ ভাল ভাত্ই কাটিয়া যাইতে- 

ছিল। কিপ্ত পধীক্ষার ফল বাণ্ছর হইখা সময় হইপ্না 
আসিয়াছে । আর তো! এখানে বসিয়। থাকিলে চলিবে না। 

তারপর এক দিন বিছান'-বাজ্স লইয়! ফিরেয়া চলিলাম। 

যাইবার সময় বৌদে ফিস ফিস করিয়া! বলিলেন, “আবার 

এসো! তাই | মেয়েটা! বড্ড ক্ট পাবে, উঠে ধে কি কাগুটাই 
বাধিয়ে তুলবে, তাই ভাবছি ।” 

রাত্রে মু দুমাইয়। পড়িলে পর বাড়ী হইতে বাহির 
হুইরাছি। দিনেও যাওয়া চলিত, কিঞ্জ মঞ্চুর সামনে দিয়া 
নৌকায় উঠিবার মত বুকের পাট! আমার কোথায়? ছুঃখ এই, 
যাইবার সমগ্র মেয়েটার সঙ্গে দেখাও হইল ন1। 

রী কী রী 

দীর্ঘ দশ বংসর পরে এই কাহিনীর ঘযবনিক জআন্ আবার 
ভুলিয়া ধরিলাম। ইহার মধ্যে সংসারের কত পরিবর্ড*ই 
না হইয়! গেল £ বাবা মারা গেপেন, আমিও বিএ পাস 

করিয়া উচ্চশিক্ষার অভিলাষ ছাড়িয়া 
জুড়িয়া গেলাম । তারপর সেই দশট] পাঁচটা! করিয়া রডীন 
পৃথ্বাটাকে কবে যে অন্ত:সারশুন্য আখের ছিবড়ার মত 
করিয়! ফেলিয়াছি, তাহ। আমি গিজেই বুঝি জানি না। যাক্ 
সে কথা। 

ঘ্বশ বংসর পরে সদলবলে আব আমরা আবার দেশে. 
ফিতিতেছি পৃঙ্গার উৎসবে । কিপ্ড দশ বৎসর পূর্বে যে পথে 
যাইতে যাইতে কত রডীন স্বপ্র,ত কত আশা), কত জআকাঙ্ষা 

আমার নবীন মনকে দোলাইয়া মাতাইয়া তূলিয়াছিল, আজ 
যেন তাহান শতাংশের একাংশও নিজের মনে উপলব্ধি করিতে 

পারিলাম না। কিন্তনৌকায় উঠিয়াই প্রথমে মনে হইয়াছে 

একটি ছোট্ট মেয়ের কথ] । 

মু | নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছে'**ধুব রাগ করিয়াছে সে। 
এতদিন একট] চিঠি পর্যস্ত লিখি নাই তাথার কাছে | প্রথম সে 

কথা বলিবে না'**কিছুতেই বলিবে ন!। আমিও প্রস্তত হইয়া 

চাকরির জোয়ালে 

আনিয়াছি। সাজাতে মেলা হইতে একটা কুস্তকর্ণের সৃষ্ি 

কিনিয়! আনিয়াছি মঞ্জুর জত। দাড়ি-গৌঁকওয়াল। বিরাটাফার 
এক পুরুষ শুইয়া আছে, তাহার বুকের উপর চণ্ডয়! ছুই তিনটা 
সুদে রাক্ষপ ঢাক ঢোল বাজাইবার বিভিন্ন ভঙ্গীতে ছগায়মান, 
বাক্সে ভরিবার আগেই সৃত্িটার নাকট! বাক্সের ফোণায় 
লাগিয়া উড়িয়া! গিয়াছে । তাহাতে ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় 
মাই। মঞ্ুর হাপির বেগ হয়ত আরও বাঞ্ধত হইবে 
ইহাতে । কল্পনায় যেন সে দৃশ্যট! ভাপিয়া উঠিল। অঞ্জু 
যেন মাথা গোজ করিয়া! &াড়াইয়া আছে*"..এমন সময় সেই 
মুত্তিটি তাহার সামনে ধন্য! বলিলাম, “এই দেখ তোমার 
বর। ইহছারপর আর দে হাসি চাপিতে পাণ্রিবে না, 

কিছুতেই পাণ্বে না 1 ব্যস্, ছই জনে আবার ভাব হ্ইয়! 

যাইবে ।-*'ভাপ্ি তে মু] তাহার খ্লাগ ভাঙাইতে আর 
কতক্ষণই বা লাগিবে? 

সেই রাতে খাওয়া-দাওয়া কয়! ঘুমাইতে অনেক রাত 

হইয়া গেল। পরদিন হাতবুখ ধুইয়] চ1 খাইয়া অধুর্দার বাড়ীর 
উদ্দেশে রওন! হইয়' গেলাম। 

ডাক ভনিয় দাদ!-বৌদি বাহিরে আসর] &!ড়াইলেন। 
ছুই জনকে প্রণাম করিয়া ফ্রাড়াহলাম। বৌদি আফিয়া 

বলিলেন, “ভাল আছ ত তাই?” ঘাড় শাড়িয়া উত্তরটা 
সারিয়। এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলাম, বৌদি হঞ্ছত মনের 
কথা বুঝলেন, বলিলেন__-“ও মনু দেখে য!, তোর কাকা 
এসেছেযে]' 

একটি শাড়ীপর1 মেয়ে ধীর নআভাবে বাহির হইয়া 
আসিল এবং একট! প্রণাম করিয়া চুপ করিয়! দাড়াইয়! 
রহিল। কোন অনিমানের আভাস, কোন রাগের চাপা 

ইঙ্গিতই ত' তাহার মুখে নাই, বরং একজন অপরিচিতের 
সামনে দাড়াইয়! লে যেন সঙ্কুচিত হইয়! পড়িয়াছে। 

একটু পরে ধীরে ধারে দেভিতরে চলিয়া গেল । কোন 
কথাই তাহাকে বল! হইল না, কলিকাতার কেনা মুগ্তিটাও তো 
তাহাকে দেখালে! হইল না, যে মুণ্তি দেখাইয়া তাহার রাগ 
ভাঙাইয়া আাবার ভাব করিয়া! ফেলিবার স্কল্প মনে মনে আটিয়া 
আসিয়াছিলাম। 

সেই শুক্ত স্থানটির দিকে চাহিয়া শুধু মনে হইল, সত্যিই, 
মঞ্থু বড় হুইয়াছে, এখন কি আর তাহার বাজে কথা বলিবান্র 
সময় আছে, যেমনটি ছিল দশ বছর আগে। তাহার যে 

এখন অনেক কাজ -*'অ-নে-ক। মঞ্জু বড় হুইয়াছে। ছুখের 
কথা, ভাল কথা, ভালই ত!] সেকি চির দিনই ছোট্ট ধুকীটি 
থাকিবে নাকি | * 



খথেদে দেবতাদিগের মধ্যে ও খবিকুলগুলির মধো বন্দ 
শ্রীননীমাধব চৌধুরী 

খগ্েদে কয়েকজন দেবতা, কয়েকটি খবিকুল ও বাক্তিগণ্ 
ভাবে বিভিন্ন খধির যবো প্রতিঘস্থিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
অপর পক্ষের প্রতি কটুক্তি বর্ধণ, আত্মশাখা ও কোন কোন 
ক্ষেত্রে ছুই পক্ষেত্র মধ্যে যুদ্ধবিগ্রছে এই ছন্্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 
খগ্চেদের ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাখ্যাতাগণ খগ্থেদীয় দেবতা- 
দিগের মধ্যে ও গধিকূলগুলির মধো এই ঘ্বন্বের উপর কোন 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কোন কোন ক্ষেতে ইহার প্রতি 
দৃষ্টি আ& হয় নাই। খগ্বেদকে আর্ধজাতির অথব] আর্ধজাতির 
ভারতীয় শাখার প্র1চীনতম প্রামাণ।া দলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়া 
বাহার] আর্ধজাতির ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এই ছন্দের 
ইতিহাসকে তাৎপর্যংখীন বলিয়া উপেক্ষা করায় তাহাদের 
সিদ্ধান্তে ত্রুটি ঘটয়াছে কিনা তাহা বিচারের বিষয়। 

এই প্রবন্ধে খগ্গেপীয় দেবতাদগের মধ্যে ও হ্ুক্তকার খবি- 
দিগের মধ্যে এই অঙ্বিরোধের কাহিনীর কিছু আলোচনা 
করা হইবে | এই প্রসঙ্গে হিন্দু-বর্পে শৈব, শাক্ত ও বৈফব 
মতের বিপ্বোধের উল্লেখ কর] যাইতে পারে। এই তিন মত 
তিন জন দেণতার প্রাবাক্স প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইতে উত্ভৃত। 
লক্ষা করিতে হইবে যে কলহ বিবাদ এই তিনট মতে বিশ্বাসী 
সং্্রদায়এলির মবোই শীমাবদ্ধ নহে, তিন জন দেবতার মধ্যে 
কলছ ও সংগ্রামের বিবরণ তিন সন্প্রধায়ের এস্গুলির মধ্যে 
পাওয়া যার । ইহার অর্থ মানুষের বিবাদ দেবতান্ আরোপিত 
হইয়াছে । ক্ুতরাং যেখানে দেবতায় দেবতায় বিরোধের 
কথা বল! হয় সেখানে উদ্ধাকে কজন! মাএ বলিয়া সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা! না করিয়া এইরূপ অনুমান করা চলে যেবিতির মতের 
মধ্যে সংখাতের কথা বল! হইতেছে । এই সংঘাতের ইতিহাস 
অহসঞ্চিংহুর পক্ষে সূলযবান একথা বলা বাহুল্য। স্থক্তকার 
খ'ষগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্বিতার কাহিনী খঙ্েদের জাষলে 
'সামাঞ্িক অবস্থার উপর খানিকটা আলোকপাত করে। 
খাঞ্থেদকে বাহার] যাঁধাবর, পশুপালক, অর্ধসত্য আর্ধজাতির 
কবিগণের বিচি, অন্প্-বোধা, কাবাটচ্ছণাস অথবা! ভারত- 
বর্ষের আর্ধজাতীয় বৈদেশিক বিজেতাগণের কাজনিক যা অর্ছ- 
কাঞ্জনিক বিবরণ বলিয়া দুরে সরাইয়] না রাখিয়া ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদিগের একটি অত্ান্ত প্রাচীন, মূল্যবান মানবীয় দলিল 
হিসাবে বুঝতে চাছেন তাহাদের নিকট খগ্সেদ সম্পর্কে এই 
প্রকারের ইতিহাসের যতটুকু পুনর্গঠন করা সম্ভব তাহাই 
বিশেষ মূল্যবান মনে করা বাইতে পারে। বলা প্রয়োজন যে 
প্রবন্ধে খগ্বেদকে সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার 
একটি দলিল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । 

প্রথমে দ্েবতাদিগের মধ্যে ঘন্দের কথ) উল্লেখ কয়! যাইতে 
পায়ে। 

গণফে তরুণ বয়ক্ষ বল হইতেছে। 

খথেদের স্থানে স্থানে দেষতায় দেবতায় বিবাদ ও সংগ্রামের 

বিবরণ পাওয়া যায়! এই সকল বিবরণ অনেক ক্ষেতে এত 

সংক্ষিপ্ত, সময়ে সময়ে এরাপ অসঙ্গতিপুণ বলিয়া মনে হয় যে 
এইরাপ বিবাদের বিবরণের অন্তরালে কি কথ। বলিবার চেষ্ট! 

কর! হইয়াছে তাহ! ধরিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া এই 

প্রকার বিবাদের আছুপুর্ধিক ইতিহাস সংখ করাও অসন্তব। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ছই-একটি কথায় প্রাচীন কিন্বদস্ভীর উল্লেখ 

করা হইয়াছে । দৃষ্টান্তবন্ূপ, উষার বিবাহের কাহিনীর উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে । দশম মণ্ডলে ৮৫ সুপ্ত উধার বিবাহ 
উপলক্ষ্য করিয়া খঙ্ধেদের আমলের বিবাহ্-পদ্ধতির একটা 

বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । খঙ্েদের কয়েকটি প্বক্তে উধার পাণি- 

গ্রহণের জন্ভ দেবতাদিগের মধ্যে একটি রথ চালনার প্রতি- 

যোগিতার কথ! বল! হইয়াছে । এই প্রতিযোগিতায় জয় লাত 

করিয়া জঙ্বিদ্বয় উষাকে লাভ করেন । অক্কৃতকার্ধ্য প্রতিৎন্দি- 

গণ অধিদ্বয়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই পৌরাণিক 

কাক্ছনীর প্রাচীনত্ব ও খানিকটা রূপক ছাড়। জায় কোন বিশেষ 

অর্থ মাছে কিনা জানা যায় না। জঙ্ষিঘ্ধয় বা নাসতা প্রঃ পৃঃ 
১৫ শতাব্ণীর মিটানা লেখনে ও জেন্গাবেস্তায় উল্লিখিত 

হইয়াছেন । খখ্েদে অস্বিথয়ের প্রাচীন কীরিসমূহের প্রচুর 
উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল কীত্ির বেশীর ভাগ অনুস্থ বা 
বিপদগরন্ত খা'ষ ও রাজার্দগকে রোগ ও বিপদ হইতে মুক্ত 

করিবার কাহিনী । এব্সপভাবে এই সকল কী্ির প্রায় একই 

প্রকার তালি! পুনঃ পুনঃ উপস্থিত কর! হইরাছে যে মনে হয় 
বহুপূর্ধ হইতে এই সকল কাহিশী প্রসিদ্ধ লাভ করয়াছিল। 

অভিযবকালে দেখহাপদিগের প্রাচীন কীর্দি-কাহুন্ী স্মরণ 

করিবার বিধি ছিল । দেবগণের প্রতি ফ্রোধ বশর; অগ্ির 

জলমধ্ লুকায়িত হওয়! ও দেবছুত মাতরিখ। কর্তৃক অগ্রিকে 
আনয়ন আর একট রাপক মিশ্রিত পৌরাণিক কাছিনী। 

রুত্্পুত্র মরুংগণের.' সহিত ইন্গের প্রতিদবন্রিতার উল্লেখ 
কয়েকটি খকে পাওয়' যায়। ইন্ছের সহিত মরৎগণের একত্র 

উপাসনাস্থ আপ:€র উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি শুক্ষে মরুং- 

ইজের মুখ দিয়া বলা 

হইতেছে--টহার! কি মনে করিয়া কোন্ দেশ হইতে আদিয়া- 
ছিল? অগন্তা মরুংগণের পক্ষ লইয়! ইন্্রকে বলিতেছেন, ঞ্ছে 

ইত্ত, তুমি কি আমাকে হছুনন করিতে ইচ্ছা কর? মরংগণ 
তোমার ভ্রাতা, উচ্ছাপিগের সহিত স্থখে যাগ সেবা কর। 
ইন অগন্্যকে বলিতেছেন, তুমি সথা হইয়া কেন আমাদিগকে 
অপলাপ কিতেছ ? তুমি. আমাদিগকে য্জভাগ দিতে ইচ্ছ,ক 

মহ। বঅগন্থ্য অন্তর বলিতেছেন যে দূরে মরুংগণের জন্স তিমি 
হ্ব্য সংস্কত করিয়াছেন | ইহার অর্থ ইন্ে ও মরুংগণের জন 



৮৮ 

পৃথক ব্যবস্থা হইয়াছিলঙ এদিকে দেখা! যায় বশিষ্ঠ মরুৎ- 
গণকে খ্ন্দেবগণ বলিতেছেন । কর্ছকুল মরুৎগণের সহিত 
প্রসঙ্গে ইন্জ্রের স্ততি করিতেছেন দেখা! বায়। ফুলের এক 

জন খবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমরা! ইন্রকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলে; কোন্ সময়ে ইহা ঘটিয়াছিল ? খখেদের 

কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ হ্থক্ত ্ রুংগণের স্ভোত্রের মধ্যে দেখ! যায়। 
ইন্দরের সহিত মরুংগণের বিরোধিতার কারণ উল্লেখ কর] হুয় 
নাই। সম্ভবতঃ অগন্ত্যের চেষ্টাক্স মরুৎগণ প্রধান দেবগণের 
সঙ্গে সমান মর্ধ্যাদ! লাভ করেন, তাহার পূর্বে কু্গীন দেবগণের 
লক্ষে অপার তেয় ছিলেন। এ্রীঃ পৃঃ ১৫শ শতাব্বীর পূর্বের 
কাসাইট লেখনে মরুভাস নাম পাওয়! যায়। অন্যান করা 
হইয়াছে কাসাইট জাতির উ্পান্ত এই মরুত্তাস ও বৈদিক 
মরু অভিন্ন । 

ক্র্ধ্যের লছিত ইন্ত্রের বিরোধের একটি। কাহিনী খগ্েদ 
রচনার কালে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। খগ্ষেদে এতশের 

লছিত ভুর্ধের যুদ্ধে ইঞ্জ কর্তুক এতশের পক্ষ লইয়! যুদ্ধে যোগ 
দিবার কথ! আছে। খখেছে স্বশ্ব পুত্র সর্ষের কথা উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । সায়নের ব্যাখ্যা এই যে পুজ কামনা! করিয়! স্বশ্ব 
বাজ সুর্যের উপাসন! করিলে হ্্ধ তাহার পুর হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করেম। দেবতা তৃষ্ হইয়! ভক্তের পুত্র বা কন! হইয়া জন্মগ্রহণ 

করেন এই বিশ্বাস খথেদের আমলে প্রচলিত ছিল। ইন্ত্ শ্বয়ং 
স্বযণশ্চ রাজার কন্ত! হইয়া জপ্রগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 

ফল্তার নাম ছিল মেনা। সে যাছা। হুক, স্বশ্ব পুহের সহি 
সোমাভিযবকারী এতশ খধির বিবাদের ফ্তে জানা নাই। 
তাহার লফিত এতশের যুদ্ধকে ত্র্যের সহিত ইল্রের মুদ্ধ বলিয়া 
বণিত হইয়াছে । ইন্দ্রের এই যুদ্ধে যোগদানের কারণ শরণাগত 
রক্ষা! এই ব্যাখ্য! যথেষ্ট মনে ছইতে পারে । ৬ মণ্ডলের একটি 

খকে দেখা যাইতেছে যে অগ্রিও এতশের পক্ষে যোগদান 

করিয়াছিলেন । দ্ুতরাং এইরাপ সন্দেহ উঠিতে পারে যে 
দুর্ব-উপাসক স্বত্ব রাঙা সম্ভবতঃ ইন্জ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের 
প্রতি অন্থরক্ত ছিলেন না । ইঞ্জের সহ্তি ত্বষ্টার বিয়োধ ও 

স্বষঠার় পুত্রকে হৃত্যা করিবার কাহিনীর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে 
ফর! যাইতে পারে । 

এক দেবতার প্রতি জঙ্গুয়ক্ত খষি বা রাজ! অন্ত দেবতার 

প্রতি উদ্দাসীন এরপ ব্যাপার খখেদে দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
শুধু ইহাই নহে, অগ্রি, ইত্্র প্রভৃতি জনপ্রিয়, প্রসিদ্ধ দেবতা- 
দ্বিগের উপাসনার বিষ্বোধী, ইন্ত্রের অস্তিত্বে সংশয়ী ব্যন্তি 
খবিকুলগুলির ময্যে ছিল এরপ দেখা! যায়। এ সম্বন্ধে পরে 

বল! হইতেছে । 

দেষতাঙ্গিগের নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্বন্িতার প্রসঙ্গে ইন 
ও উধার মধ্যে বিরোধ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এই 
বিরোধের উদ্লেখ পাওয়া যায় বামদেবকূলের রচিত চতুর্ধ 
বগুলে। 

প্রানী 

বাষদেব পরিবারের উষার প্রতি বিতেষ প্রকাশের উগ্রতা 

সুরে অপস্ত! ছইলেন। 

১6৫৩ 

হঠাৎ চোখে পড়িলে অহৈভৃক ও ছতবুদ্ধিকর মনে হয়। উষ! 
বিদ্রোহ্িনী, হিংসাকারিলী, ইন্দ্রহীন! (ক্রহুং দ্িঘাংসন্ ধ্বর- 
সমণিজ্রা ), তাহাকে বিনাশ করিবার জন ইন্দ্র অন্তর তীক্ষ 
করেন। ইন্ত্র ছ্যলোকের কনা! হৃননাতিলাধিনী শ্রীকে বব 
করিয়াছিলেন । তিনি উষাকে সংপিষ্ঠ করিয়াছিলেন, তাহার 
রথ চূর্ণ করিয়াছিলেন। ভীতা উষা রথ হইতে অবতরণ 
করিয়াছিলেন । চুর্ণান্কত রথ বিপাশতীরে পড়িয়৷ রহিল, উষযা 

(এতদন্তা অনঃশয়ে নুসংপিষ্ঠং 

বিপাশ্তা । সসার সীং পরাবতঃ )। বিপাশ আজাঁকীয়া নামে 
খঙ্কেদে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, বর্তমানে ইছা! বিয়স নাষে 

প্থিচিত | কুলু উপত্যকার রোছটাং গিরিপথ হইতে বাছির 
হুইয়! অন্বতসর ও কপূর্রতলার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া ইহা 
শতগ্রুতে মিশিয়াছে । বিয়সের প্রাচীন পথ ছিল লাছোর ও 

মন্টোগোমারী জেলার মধ দিয়া। এই পথে নুজ্াবাদের 

নিকটে বিয়স চেনাবের সফ্িত মিলিত হইত । বিপাশের 

তীরে উষার তপন রথ পড়িয়া রহিল, তিনি দুরে অপন্তা 
হইলেন, ইহার অর্থ বোধ হয় এই থে বিপাশ বামদেব খধির 
নিকট প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ নদী । ইন্ত্র কর্তৃক উধার রথ ভগ্ন 
করিবার কাহিনী জারও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। উষাকে 
অন্তঞ্র ব্যাধের মত নিষ্ঠুর, জরাদায়িনী ইত্যাদি বল! হইয়াছে। 

ইন্দ্রের সহিত উষার বিরোধের কোন কারণ উল্লেখ কর! হয় 
নাই। এই সব বিবরণ মিলাইয়! উধাদ্দেবীর উপাপনার একটি 
প্রবল বিরোধী দল ছিল অনুমান কর]! যায় এবং বামদের 

গোত্রীয় খষিগণ সম্ভবতঃ এই বিরোধিতায় প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

খগ্নেদের শ্্রীদেবতাদিগের মধ্যে উষষ! প্রবান। উধষার 
বর্ণনায় খধ্ধেদীয় কবির কবিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ 

পাইয়াছে। এই সফল বর্ণনায় উধার চরিত্রের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য কুষ্য়! উঠিয়্াছে । উষ! প্রগলত।, নুঙ্রী তরুণী, বিশ্ব- 
পালকিত্রী, মহীয়সী মাতা ও যুদ্ধপটিয়সী দেবী। লক্ছাহীন। 
সুবতীর জায় উষ! শুর্ষের সম্মুখে আগমন করেন । উষ! নর্ভকীর 
ভায় রূপ প্রকাশ করেন । উধা গুত্রবর্ণা, নিত্যযৌবনসম্পন্না, 
ভত্রবসনা। উষা অভিসারিক! সুবর্তীর ভায় হাভ করিয়া 
বক্ষদেশ অনান্বত করেন । উধার কাতর উল্লেখ কয়েক বার 

কর! হইয়াছে । উধ! লুবেশা, সম্ভঙ্গাতা তন্বী; মাত] বাহার 
অঙ্গমার্জনা করিয়া! গান করাইয়া! দিয়াছেন সেই কভার ভায় 

উষার উদ্দ্বল সৌন্দর্য । উধ! অঙ্গধারী যোদ্ধার ভায়। তিনি 
গোণ্রচরণতূমি ভয়শুভ করেন, দ্বেষফারিগণকে পৃথক করেন, 

দৈবত্রত অবিদ্ব করেন। .উষা যহতী দেবী, সর্বাপেক্ষা 

ঈশ্বরী, অন্রসম্পাদ্দিকা, দেবগণের মাতা, মহুষ্যের মেত্রী। 
পুর্বকালীন পিতা! অঙ্লিরাগণ মন্দার! উষাকে প্রাহভূতা 
করিয়াছিলেন | বসিষ্ঠগণ সকলেন্ প্রথমে উধাদেবীকে স্তব ও 



খখেছে দেবভাদিগের মধ্যে ও খধিকুলগুলির মধ্যে ছন্ছ 
চারা চান ইনার এস পপ এপস উর রসি নউডোইি। 

স্ভোম দ্বারা প্রবৃদ্ধ করিয়াছিলেন । গোতম বংশীয়গণ উধার 
ভব করেন। 

উষা ইন্দো-মুরোপীয়ান আমলের জার্ধন্কাতির প্রাচীন 
উপান্তদেবত1, প্রীকদিগের ঈওস (17908) ও লাটনদিগের 

অরোরা! (0101) উপ নামের রূপান্তর এইরূপ মত প্রকাশ 

করা হইয়াছে । ভাঃ রাজেজ্রলাল মিত্রের মতে-_“[761 

09100812618 78105908 89 ঠা] 001, 30899, 

10817818, [08118 3818109) 98181708, 800 ৪11 01980 

1181])65 1881)1)621 0177006 6109 019615 23 4725 0005, 

5০8, 10810010100, 1105, 7010) 800 111 ন. উবার 

অহন! নাম রূপান্তরিত হইয়া! প্রীকদিগের 8016907 হ্ইয়াছে 

এইরূপ বল] হইয়াছে। অত্যন্ত সরলভাবে এইরূপ মত প্রকাশ 

করা হইয়াছে যে গ্রীক ও হিচ্ছু তির জাতি হুইয়! যাইবার পূর্বে 

তাহাদের পূর্বপুরুষগণ উধাকে এই সকল নাম দিয়াছিলেন। 
ভাষাবিজ্ঞান্ীগণের আবিদ্ষত জার্ধন্কাতি ও এই জাতির ধর্ম 

সম্বন্ধে আলোচন! এখানে অবান্ধর । এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে 

হুইবে যে প্রাচীন বৈদিক আর্ধদিগের সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ 
সন্ধন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে লেই প্রাচীন ইরাণীয় আর্যদিগেম্ম মধ্যে 
উধার অনুরূপ কোন দ্বেবীর উপানন! প্রচলিত ছিল এরূপ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। উধার কল্পনায় যে বৈশিষ্টযগুলি 
তাহাতে আরোপিত হইয়াছে দেখা যায় তাহা হইতে অনুমান 
কর! যাইতে পারে যে কয়েকটি ভিন্ন প্রঙ্কতির দেবীর কজনার 

সমাবেশে খগ্ধেদীয় উষার উৎপত্তি হইয়াছে । যে সকল দেবীর 
বৈশিষ্ট্য উধাতে আরোপিত হৃইয়াছে তাহাদের উপাগন! 
সম্ভবতঃ খখেদের আমলে অপ্রচলিত হইয়া আপিতেছিল। 

উষার যে সকল নাম খথ্েদে দেখা যায় সেই নামগুলি সম্ভবতঃ 
এঁ সকল প্রাচীন, খগ্ষেদীয় আমলে লুগ্ত দেবীর নিকটে প্রাপ্ত । 

ইছ! ছাড়া উষার কঞ্সনায় অনেকটা রাপকও রহিয়াছে । সকল 

বছ-ঈশ্বরবাদী প্রাচীন বর্ষে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে 
যাহা! হউক, ইন্ত্রের সহিত উধার প্রতিত্বন্দিতার উল্লেখ হইতে 
সঙ্গতভাবে এই জন্ুমান করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রের প্রাধাত 

প্রতিষ্ঠার পরে উধাদেখীর উপাসন। প্রবর্তিত হয় এবং গোঁড়া 
ইন্্রউপাসকগণ এই উপাসনার প্রচলনে বাধা দিয়াছিলেন। 
এই অনুমানের পক্ষে একটি প্রমাণ খাগ্সেদ হইতে পাওয় যায়। 

খখেদের প্রথম দ্রিকে যজের সহিত উধার বিশেষ সম্পর্ক দেখা 
যায় না; শেষের দিকে উষাকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্ত 
আহ্বান কর] হইতেছে দেখা যায়। সম্ভবতঃ অঙ্গিরাগণ অথব! 
বশিষ্ঠকূল এই নূতন উপাসনার প্রচলন করেন। কিন্ত নুতন 

ঘ্বেবতার উপসনার প্রবর্তন করিলেও ইহার! ইত্র-বিরোধী 
ছিলেন ন1। 

এখানে উধার উপাসনার প্রচলন সম্বন্ধে ঘে অক্গমান কর 

হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে খথেদের আর একটি প্রাণের উদ্লেখ 
কর। হইতেছে। | 

অদিতি খথেদীয় প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে একজন। 
কখন অনন্ত আকাশ, কখন সর্বংসহা! পৃথিবী, কখন বিশবরাপ! 

গাভীরপে তিনি কঙ্জিত হইয়াছেন । তিনি মি, বরুণ, ইজ 
প্রভৃতি সকল প্রধান দেবতাদিগের মাতা; এক্ত তাহাকে 

গুনঃপুনঃ দেবমাতা! বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । দেব 
গণের সম্মানীয়! মাতারপে তাহার মর্ধ্যাদ] নুপ্রতিতঠিত ছিল + 
এজন তাহার সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে তিনি জদ্বয়া ও অনর্ধা 
অর্থাৎ অগ্রতিত্বন্বী ও অগ্রতিহত। অধিতির চরিজের একটি 

বৈশিষ্ট্যের প্রতি খগ্েদে কয়েকবার হ্ৃষ্টি আকর্ষণ করা 

হইয়াছে, তিনি অহিংস ভ্রতের অবিষ্ঠাত্রী এবং শত্রহ্থীনা। 
বৈদিক খধিগণ বা আর্ধগণ যজ্জে পণুবধ করিতেন প্রচলিত 

বিশ্বাস এইরূপ । কিন্ত খগ্বেদে দেখা যায় যে অহিৎসাবার্থী 
এক দল খধি গোড়া] হইতে বর্তমান ছিলেন এবং অহিংস বা 
পশুবধ না করিয়া যজ করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। 
খগ্বেদের আমলের পরেও যে এই অছিংসাবাদের ধারা অক্ষু্র 

ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়! যায় মহাভারতের নারায়দীয় অংশে 
বন্থ উপরিচরের কাহিনীতে ও পঞ্চরাত্র মতবাদের ব্যাখ্যায়। 

নানা উৎস হইতে প্রবাহিত বারিরাশিতে সত্বদ্ধ হইয়া এই 

প্রাচীন বান! মহানদীতে পন্ধিণত হইয়াছিল পৌতমবুদ্ধের 
বর্ষে। 

সে যাহা! হউক, দেখা যায় যে এই প্রাচীন, অবয়া ও 
অনর্বা দেবমাতা৷ অদ্দিতির একজন প্রতিঘবম্্ীর আবির্ভাব হইল । 

অফ্লির! গোত্রীয় কৃংস খধি বলিতেছেন, মাত দেবানামদ্িতে- 

রনোকং ; ছে উষ1 | তুমি দেবগণের মাতা, অদ্দিতির প্রতি- 
ম্পদ্ধিনী। তুমি সকলের বরনীয়! (বিশ্ববার1) ৷ অদিতি ইজ, 
বরুণ, মিত্র, আর্ধমান, আধিত্যগণের ও কুদ্রগণের মাতা! 
দুতরাৎ বথার্থ দেবমাতা, কিন্ত কোন দেবতাকে উধার পুত্র 
বল! হয় নাই। ভধষাকে হ্ুর্ষের মাতা বল!। হইয়াছে, কিন্ত 

সুর্যের কন্তারূপে এবং কোন কোন স্থানে সর্ষের স্ত্রী বা প্রণয়িনী 

রূপেও তিনি উত্লিখিত হুইয়াছেন। দেখা যাইতেছে কোন 

দেবতার মাতা না হইয়াও উষা! দেবগণের মাতা ও অদধিতির 
প্রতিম্পর্ধিনী বলিয়া সন্বোধিত হুইতেছেন। নুতরাং এ 
অনুমান সহজেই করা যায় ঘে দেবগণের মাতৃপদের উচ্চ 

মর্ধ্যাদা লইয়! প্রতিদবন্থিতার চন] হুয়। 

ইন্ত্রের সছিত বিরোধ ও জংগ্রাম এবং অক্ংজিব্রতেনর 

ঈশ্বরী ও শব্রুহথীন! দেবমাত!1 অরদিতির সহিত প্রতিত্বন্দিতা, এই 

ছুইষ্টি বিষয়ের উদ্লেখ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে 
খখেদীয় দেবতা গোষ্ঠীর মধ্যে উধার অভ্যুদয় প্রকটি ন্মরনীর 
ঘটনা এবং ইন্ত্রের প্রাধাভের বিরুদ্ধে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
বিশ্রোহ । এই বিদ্রোহ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে বিত্রোহ্ের 
উপলক্ষ একজন ভ্তরীদেবতা | এই প্রসঙ্গে এ্রকটি বিষয়ের উল্লেখ 

কর! যাইতে পারে। সুয়োশীয় পঞ্ডিতগণের অনেকে মত- 

প্রকাশ করিয়াছেন যে আর্ধজাতি পুরুষ দেবতাদিগের ভক্ত 



গর আর এসএ এরি (চাটি এ্,-০ সচিন ইবি ডা টি পি নি ও এত এমি এ এটি চি চর ও এ এ এ টি হজ 

ছিলেন, হিন্দু ধর্মে স্রী দেবতার উপাসনার আমদানী হইয়াছে 
অনার্ধ ধর্ষমহইতে | অনার্ধ জাতির ধর্ষে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্ত 
ঘটে তাহাদের সমাজ্জ-ব্যবস্থার় ভ্ীজাতির প্রাধা হইতে 
(17740810181 5001665 )। এই জাতীয় মতের ভিতি 

অন্যান মাত্র কোনপ্রকার প্রমাণ নছে এবং কোন 

প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিবার ধারিত্ব স্বীকার করা হয় 
না। খণ্খেদে অদিতি, উষা, সরশ্বতী, বাক্ ও পৃথিবীর সুতি- 
গুলিতে যেভাব ও চিন্তার উৎকর্ষ ও কবিত্বশপ্ডির প্রকাশ 

দেখা যায় কোন পুরুষ দেবতার স্ততিতে এরূপ উৎকর্ষ খু'জিয়! 
বাহির কর] কঠিন। 

উপরে উধার উপাসনার প্রবর্তন সম্পর্কে বাছা বল! 

হইয়াছে তাহা ছাড়াও থগ্সেদের কয়েকজন প্রধান দেবতার 
উপাসনার বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায় । এই প্রমাণ ছুই 

প্রকারের । কোন কোন খর ও দেবতার মধ্যে শত্রুতা ও 
সংঘর্ধের উত্পোখ দেখা যায় । আবার কোন কোন দেবতার 

অগ্ডতিত্বে সন্দেহ করা হইয়াছে ও সাময়িক ভাবে কোন কোন 

দেবতার উপাসনা অ্চলত হইয়াছিল এন্সপ ইঙ্গিত পাওয়া 

যায়| এখানে খরেদের ছই জন প্রধান দেবতা, ইন্র ও অগ্নির 

সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ কর] হইতেছে । 

খধি ও দেবতাদিগের মধ্যে শত্রুতার দৃষ্টাস্তদমৃহ হইতে 
দেখা যায় যে, প্রধানতঃ ইন্দ্রের সঙ্গেই শত্রুতার গুপ্প্ উল্লেখ 

করা হুইয়াছে। অক্রির! গোত্রীয় কুংস খধের সঙ্গে ইন্ত্রের 
সখ্য প্রদিদ্ধ। পণিগণের সহিত যুদ্ধে, অক্লাভ দস্যুগণের সঙ্গে 

বিরোধে কুতস ও ইন্জের সহযোগিতার কথ! পুনঃপুনঃ বল 

হইয়াছে । হঠাৎ একটি খকে দেখা যায় ঘেকুংসইন্ত্রকে 

বন্ধন করিয়াছিলেন বল ছইতেছে। ইহার কোন কারণ 

ব্যাখ্যা কর! হয় নাই | প্রাচীন ও সম্মানী পিতৃগণের শ্রেষী- 

ভুক্ত অধর্ধন খে ইঞ্ত্রের দার! উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহার 
কারণ উল্লেখ কর! হয়নাই । বথঞ্ধষির পিতার নাম নৃষদ। 

একস্বাশে বলা হইয়াছে ইন্জ নৃষদের পুত্রকে বিদীর্ঁদ করেন । 

ইন্দ্রের এট কার্ধের কোন কারণ ব্যাখ্যা কর] হয় নাই। 

ভূগ্কুল প্রাচীন পিতগণের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন দ্বিতীয় 

মণ্ডলের স্থক্তকার গৃতৎসমদ ভূৃগ্চকুলে জন্িয়াছিলেন, পরে 
অলিয়াগুলে গৃহীত হন। বগি উপাপনার প্রবরপ্তনে ভৃগুকুল 

অথর্ধন ও অক্রিরা কুতলর সহিত সংযুক্ত ছিলেন । ৭য মগুলে 

দেখা যায় যে ভৃপ্তগণকে ইন্জ জলে নিমব্দিত করিয়া মিহত 

করিয়াছিলেন বল! হইয়াছে । ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই 

যে তৃগ্চগণ অন্তু ও ক্র্যহছ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়া লুদাসের 

বিরোধিতা করিয়াছিলেন । তৃগুকূলের নেম খধি বলিতেছেন, 
ইন্জ বলিয়া কেহ নাই, কে তাহাকে দেখিয়াছে ? কাহাকে 
আমর] স্তুতি করিব ? 

নেম খধির এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে ইজ্ের মত 

মর্্যাদাশালী দেবতার অস্তিত্বে সংশয্বী লোক খধিকুলগুলিয় 

১৩৫৩ 
শর, ৫টি ০ অগ্নির চির এস চি, ইসস এ সি এ ওটি এড ৫, এ পরান এ 

মধ্যে ছিল। ভরঘাজ ইন্রফে উদ্ধেশ করিয়া! বলিতেছেন, 
ঘর্দি তোমার সেরূপ বল হইয়া থাকে, সেরূপ ক্ষমতা থাকে 
তবে মধ্যে মধ্যে কার্ধের দ্বার! তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত । 

অভ্রিকুলের রচিত «ম মণ্ডলে ইন্দ্রের গ্রতি শ্রদ্ধারছিত ও তাছার 
সহিত সংশ্রবহ্ীন লোকের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । একটি 
খকে বলা হইতেছে, যে ইন্্র বৃত্র বধাদি কার্য করিয়াছিলেন 

তিনি কোন্ স্থানে ও কোন্ লোকের মধ্যে থাকেন? প্ররগিদ্ধ 
ঘশ রাজার যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায় যে ভ্রিংনু, ভরত, সঞ্জয় এবং 

সম্ভবতঃ পুরু গো বাদে প্রায় সকল প্রসিদ্ধ খগ্বেদীয় যজমান 
গোষ্ঠী গুলিকে ইন্্রহীন বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । ভরখাজ 

গোত্রীয় গর্গ খধির এন্টি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ইঞ্জের 
প্রপঙ্গে তিনি বলিতেছেন যে এই ইন্দ্র পূর্বতন প্রশত্ত কর্মের 
অনুষ্ঠানকারিগণের সহিত মিএত] ত্যাগ কপিয়। এবং তাহাদের 
প্রতি দ্েষ করিয়! নিকুষ্ট বাঞ্জিগণের সহিত বন্ধুতা কর্েন। 
ভরঘ্বা্গণ খধিকুলগুলির মধ্যে একটু বেলী উন্নাসিক প্রকৃতির | 
অগ্রির পূর্বতন ভ্রাত৷ দেখতাদিগের জঙ্ছ যক্জভাগ বহন করিতে 

গিয়া ধিনষ্ট হইয়াছিলেন। এইজভ তয়প্রযুক্ত. অগ্নি দুরে 
চলিয়! খিয়্াছিলেন । সম্ভবতত এখানে শব্রপক্ষের বিরোধিতার 

ফলে কোন্ সময়ে অগ্নির উপাসন! সাময়িক ভাবে বন্ধ হুইয়া- 
ছিল এই ই্গত কর] হইতেছে। প্রগার্থের পুত্র তর্গ খষি 

একটি খকে বলিতেছেন, আমর! ইক্রকে জাণি না, আমরা 
অগ্নিরহিত, এক্ষণে সোম অগিনুক্ত হইলে তাহার জন্ত এক'ত্রত 

হইয়া ইন্্রকে সখা করিয়' লইব। এখানে এই ইঙিত পাওয়! 
যাইতেছে যে কোন কোন খধিকুলের মধ্যেও ইঞঙ্ড ও অগ্নির 

উপাপন1 সাময়িকভাবে পরিত্যন্জ হইয়াঞ্িল। 

খধিগণের মধ্য প্রাচীন, মধ্যকালীন, ইদানীগ্তন ও অর্ধাচীন 

এইরূপ শ্রেশীবিতাগ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতাগণের 

মধ্োও বৃদ্ধদেবতা, ণবীন দেবতা ও অর্ভক দেবত। এইরূপ শ্রেণী- 

বিভাগ দেখা যায় । কোন কোন দেবতার জনবৃতাত্ত সম্বন্ধে 

এরূপ ইন্গত পাওয়া যায় যে তাহারা ম্ছুষাপদ হইতে দেবত্ব 

প্রাপ্ত হইগাছিলেন | বহু স্থানে অঙ্গিরা ও অগ্রিকে অতিন্ন বলা 

হইয়াছে । অঙ্গিরা গোত্র নুবন্থ! খধির পুতরগণ দেবত্ প্রাপ্ত 

হুইয়! খতু নামে পরিচিত হইয়াছেন । একটি খকে বলা হুই- 
য়াছে যে, মরুতগণ পূর্বে মনুষ্য ছিলেন, প্রশংসম্ীর কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছেন। বায়ু ও 

ইন্রকে কোন কোন শ্বানে “নক” বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে । : 

. দেবতাদিগের মধ্যে দ্বন্থ এবং দেবতা ও খাধিদিগের মধ্যে 

ছন্দের প্রসঙ্গ ছাড়িয়। এবার খধিদিগের মধ্যে ঈর্ধা, গ্রতিতদ্থিতা 
ও বিরোধের প্রসঙ্গে আসা! যাইতে পায়ে । 

খাবিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বশ্বিতা ও বিরোধের ঘে সকল উল্লেখ 

পাওয়া যায় তাহার শ্রেনঈীবিভাগ করিবার চেষ্া করিলে দেখ! 
যায় যে ফোম ক্ষেত্রে এই বিশ্বোধ সুলগত ফোন ক্ষেত্রে এই 



বিরোধ যজেম় মেত! ঘা প্রধান খদ্িকের পদ লইয়া; কোন 
ক্ষেত্রে এই বিরোধের কারণ স্বীয় গোআ্র বা কুলের প্রাধান্ড 
প্রচারের অভিলাষ এবং কোন ক্ষেত্রে এই বিরোধের কারণ 

দেবতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাত। 

খধিদিষের মধ্যে বিরোধের তাৎপর্ধ বুঝিতে হইলে বৈদিক 
হর্ষে বঙ্ঞান্্ান ও স্ততিকে কিরপ প্রাধান্ দেওয়া হইত তাছা! 
বুঝিতে হইবে । সুতির দ্বারা খধি দেবতাদিগের বন্ধুত্ব 
লাভ করেন, ইন্্াদি দেবতার বক্বৃদ্ধি করেন, তাহাদিগের ক্ষয় 

নিরোধ করেন. আপনার অতীষ& লাত করেন । স্ততি পাইবার 
জঙ্ড দেখতারা1 কোলাহল করিয়া যজস্থানে আগমন করেন । 

দেবতার! যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত, খবিগণ যজ্ঞের ঘীব। জের দ্বারা 
খধি, পৃথিবী ও আকাশ পধিএ কণিয়াছেন, ক্ুর্যকে তাহার স্থানে 

স্থাপিত করিয়াছেন, পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। যজ্ঞের 

ধার! দেবতাদিগকে অভীষ্ট প্রন:নে বাধ্য করা হয়। শক্রদিগের 

উপর জয়পাভ করিবার, তাঞাদিগের ধন সংগ্রহ কর্দিবার 

উপায় যণ্ড ও স্ততি; গো, অন্ব, উঠ ও কুকুরবাছিত বিপুল 

দক্ষিণ] লাভ করিবার উপার যজ। বজশুন্ত ব্যক্তি পুজনীয় 
হইলেও দেবগণ তাহাকে বধ করেন। যে হ্ব্য দেয় না 

ইন্ত্র তাহাকে মগ্লাকার সর্পের *ায় পদঘ্ধারা দলন করেন। 

খগ্থেদে যুক্ধ-কাহিশীর ছড়াছড়ি । এই সকল মুগ ঘটিয়!- 

ছিল প্রধাণতঃ জল ও উর্বর! ভূমির অধিকার লহয়া, অপরের 
রাজ)জয় ও খিপুল ধনরাশি লুঠন করিবার লোভ হ্ইতে। 

যুদ্ধে জয়লাত করিবার জন্ত দেবতাধিগের সাহায্য প্রয়োজন 

হইত । দেবতাদিগের সাহায্য পাইবার একমাঞ উপায় ছিল 
যজ্ঞ ও প্ততি। শুতি ও যন্তে পারদর্শা ও যজ্ের শেতা৷ ছিলেন 

খযিকুল। এই জন্ত য্ঞার্থা রাজঞ্চগোষ্ঠীর নিকট অভিজ্ঞ ও 

খ্যাতনামা খধিগণের সমাদরের অন্ত ছিল না। দক্ষিণার 

পরিমাণও ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে অসামাড। একজন 
খাষি গর্ব করিয়! বলিতেছেন যে তাহার দক্ষিণার পরিমাণ ছিল 

চারি সংখ্যায়) অর্থাৎ হাজারের উপর | গো, অয, রথ, উর 

জুবর্ণ, বন, দাস ও সালফার! রাজকভ।] দক্ষিণা দেওয়া হইত । 

ঘ্বানঞ্ীল যজমানের প্রশংসা হুক্তকারগণ পঞ্চমুখে করিয়াছেন । 

পৃধার নিকট একট প্রার্থনা! বেশ চিত্তাকর্ষক। “হে পুষা 
তুমি অদানগীল ব্যক্তিকে দানার্থ উত্তেজিত কর, তুমি ক্ূপণের 
হদয় কোমল কর।” কোন কোন যজমানগোীর শির্ধি 
পুরোহিতকুল ছিল । ভরিৎসু রাজ! সুদাসের পুরোছিত ছিলেন 

বসিষ্গণ, দ্ঞ্ধয়দিগের ভরঘাজগণ, পুরুদিগের কথকুল। কিন্ত 

ফোন দানপীল রাজা! যজ্ঞ করিবেন জানিতে পারিলে কখন 

কখন খধিগণ অনাহুত ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন। 

ফবধঘ খধি ফুরুশ্রবণের নিকট উপহ্থিত হইয়া বলিতেছেন, 
আপনি যজ্জ করিবেন, আপনার জন আমি তিনটি স্তোহ 

সনদ! কিস্বাছি। আমি আপনার পিতার প্রশত্তিকার, আপনি 

আমার নিকট আন্ছন। 

নস মা সিনা 
৪১ 

বজের প্রাধা ও বিপুল দক্ষিণা লাতের আশায় খাযিগণের 
মধ্যে জে নেতৃত্ব করিবার আগ্রহ হইতে সহজে অন্থমান কর! 

যায় যে এই ব/াপার লইয়া! খধিকুল বা খধিগণেন্স মধ্যে কি 
প্রকার ঈর্ষা, প্রতিঘন্থিতা ও মনোমালিভের উদ্ভব হওয়া সম্ভব 
ছিল। খগ্েদে এই ঈরধা, প্রতিৎন্থিত! ও মনোমালিভের প্রচ্র ' 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

খবিদিগের মধ্যে কুগগত শত্রুতার প্রশিদ্ধ দৃষ্টান্ত বসিষ্ঠ ও 
বিশ্বামি্র বংশীয়গণ |. কেহ কেহ অনুমান করেন সম্মিলিত 
ভ্রিংনু-ভরত গোষ্ীর পৌরোকিতা করিবার দাবি এই শত্রুতার 

কারণ। যে নেতৃত্ব কণিবাযর় দাবি লইয়া প্রতিৎথন্দিতায় 

উদাহরণ হিসাবে ভরদ্বাঞ্জগোত্রীয় খজিশ্বা ও অতিযাজের মধ্যে 
কলছের উল্লেখ করা যায়। খজিব! প্রথমে বলিতেছেন, 

অতিযাজের যজ স্বগাঁয় বা পাধিব দেবগণের যোগ্য নহে, উহা 
আমি যে ষজ্জ করে তাহার তুল্য নহে। তার পর অতিমাক্ম ও 

তাহার খত্বিকগণ লা“ছছত হুক এই ইচ্ছ! প্রকাশ করিতেছেন। 

তার পর ম£ৎগণকে আহ্বান করিয়া যে আপনাকে খজিশ্ব! যে 

কুলে উদ্ভৃত হইয়াছেন সেই কুল হইতে প্রে্ঠ মনে করে তাহাকে 
শান্তি প্রধানের জন্ত অনুরোধ কর] হইতেছে । ইহাই শেষ 
নছে। ত'রপর সোমকে আহ্বান করিয়া বল! হইতেছে,__. 

তুমি জামাদের রক্ষক 7 যখন শঞ্ক আমাধিগের কুৎসা রটনা 
করে কি হেতু তুমি উদাসীন থাক? ব্রহ্থধিঘকে বিনাশ 
করিবার জগ্ অস্ত্র শিক্ষেপ কর । '্রদ্ধ্িষ কথার অর্থ স্তুতি- 

বিদ্বেষী । একজন প্রঠিদ্বন্্বী খধিকে এই গালি দেওয়া হৃই- 

তেছে। দেখ! যায় ষে একট খকে বল! হইতেছে ছুই জন 

বিবাদ্রকারীর মধ্যে যাহার খত্বিকগণ ঘজ্ে ইঞ্জের স্ব করেন 
সেই ব্যক্তিরই ধনলাভ হয়। বসিষ্ঠ বলিতেছেন যে তাহার 

পৌরোছিত্যের ফলে সুদাস শত্রগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করির়া- 
ছেন। 

খজিশ্বার উ্জিতে কুলের অহঙ্কার কর] ক্ইয়াছে। একজন 

খষি বলিতেছেন, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে সে নিকষ হ্ইন্বা 
পতিত হউক । অপর একজন খধি অগ্লিকে বলিতেছেন, যে 

কেহ আমাধের হিংসা করে তাহাপ্ের যজ্ঞ যাইও না, তোমার 
অন্ত ব্ধুর যজ্ধে যাইও না। একজন প্রার্থনা করিতেছেন, 

যাহার! আমাদের নিন্দা! করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে দুর করিয়া 
দাও। আত্মীয় ও জনাত্বীয় শত্রুকে বিনাশ করিবার জন 

কোন কোন খণ্য দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা! করিতেছেন । 
এই জাস্মীর় শত্রগণ যে সম্পিত কিন্তু প্রতিহবন্্বী খধি তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ধামিক ও অধাগিক ক্ষত উপঞ্রব নিবারণ করি- 
বার জন্ত প্রার্থনা করা হইতেছে । ধারক উপদ্রবকারী খষি- 
কুলতুক্ত এরূপ মনে কনা যাইতে পারে। একজন খবি 
বলিতেছেন, আমি যে প্রেতুক্ত সেই শ্রেনীর লোক অপেক্ষা 
যে ব্যঞ্তি আপনাকে মহৎ মনে করে তাহাকে খর্ব কন্। 
দেখতাবিশেষের প্রতি পক্ষপাভত কোন ফোন ক্ষেত্রে গ্রন্থি 
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ছঙ্ছিতা খা ঈর্ষা কারণ হুইয়াছে। স্অন দেবে জনাসন্ত” 
ঘলিয়! কোন খধি গর্য প্রকাশ কফরিতেছেন। কথ গোত্রীয় 
এ্রফজন খধি বলিতেছেন।--_-আমর!] ভিন্ন অন্ত ফেছ কি জঙ্থি- 
ঘয়ের স্বতি অবগত আছ ? 
উপরে যাহা! বলা হুইল তাহা হইতে খধিদিগের মধ্যে 

প্রতিদ্বস্থিতা, ঈর্ধা ও শত্রুতা কিন্ুপ ব্যাপক ছিল তাহা কতকটা 
অন্ধমান কর! যাইতে পারে । এইক্সপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া 

যাইতে পারে। দেবতাদিগের মধ্যে ঘবন্থ, দেবতার অস্তিত্বে 

সন্দেহ এবং দেখতা ও খধিদিগের মধ্যে খিবাদ জন্বন্ধে যাহা 
সংক্ষেপে বলা হইয়াছে পরোক্ষে তাহ! খাষিদিগের মধ্যে এঁক্য 

মতের অভাব প্রমাণ করে। এই সকল প্রমাণকে খধিকুল- 

গুলির মর্যাদার হানিকর বা খধিদিগের পক্ষে প্লানিকর বলিয়া 
মনে করিবার কারণ নাই । খণ্েদীয় সমাজের যে চিত এই 
সকল প্রমাণ হইতে পাওয়া যায় সেই চিত্রের সন্বন্ধে ধীর ভাবে 

বিবেচনা করা আবশ্তক । এই চিত্রের সম্মু ভাগে রছ্য়াছেন 
 পৌরোছিত্য ব্যবসায়ী খধিকুল, মধ্য ভাগে তাহাদের যজ্ধমান 

গোষ্ঠী বা রাজজবর্গ। দেবতাদিগের স্ততি, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
ও ব্লাজাদিগের প্রশত্তি রচনা করিয়া অন্ন ও যশ অঙ্জন কর! 

খধিদিগের লক্ষ্য; পুরোহিতের সহায়তার যাগযজ্ঞের দ্বারা 
দেবতাদিগকে তু করিয়া শত্রুর ধন অপহয়ণ ও রাজ্য জয় 
কর! বাজন্যবর্গের লক্ষ্য । এই চিত্রের পশ্চান্তাগে রহিয়াছে 

শক্রগোষ্ঠী। দাস, দন্থ্য, আর্য, যজমান গোষ্ঠী, খষি-_সফলকে 
লইয়া এই শত্রগোষ্ঠী গঠিত । খধিদিগের মধ্যে বিবাদ, শক্র- 
দিগের সহিত বিবাদ, দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ, নানাপ্রকার 

বিবাদের কোলাহুলে সমগ্র খখেদ মুখরিত । 
খথেদ ও বৈদিক আর্ধজাতি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ 

প্রচারিত হইয়াছে সেই সকল মতবাদের সহিত এই চিজের 

সঙ্গতি দেখা! যায় কিনা বিচার করিতে হইবে । খাথেদের 

অধিকাংশ সোম ভারতবর্ধের বাহিরে, মেসোপচেমিয়ায় বা 
ইরাণে রচিত হইয়াছিল, আর্য জাতি গ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতকে 

ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রষটপূর্ধা ১৫০০ শতকে 
খথেদের রচনা! আরগ্ত হইয়া প্ষ্টপূর্ব ৮০০ শতকে শেষ হয়, 
আর্য জাতি আক্রমণকা রীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
ইত্যাদি মতবাদে অনেকে দৃঢ়বিশ্বাপী | খথ্ধেদের আরম্ভ হইডে 
দেখা যাইতেছে যেখধিদিগের পৌরোহিত্য ও রাজভবর্গের 
রাজত্ব পুরুষাহুক্রমিক । রান গোঠীগুলি আপনাদিগের মধ্যে 

 অর্বছ। সুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপূত | স্বর্গ ও দেবগণের প্রসাদ পাইবার 
উপায় থধিগণের করারগ্ড বলিয়া! বজ্জমানগোীগুলি সতত 
তাহাদিগকে প্রসর করিবার জব সচেষ্ট । খগখ্বেছের রচনা” 
ফালকে প্রঃ পৃঃ ১৫০০, কাহারও মতে প্রঃপুঃ ২০০০ বা! ২৫০০ 

অতক হইতে হ্রীঃপুঃ ৮০০ শতক পর্ধস্ত চান! হইলেও দেখা যায় 

যেখথেদের আনত হইতে উপরেন্র বণিত অবস্থা বতমান। 

বে পুরুযাক্ছকমিক পৌরছিত্যের প্রচলন খথেদের প্রথনাবৰি 

প্রধাদী 

“দেখা যায় ভাহ্] গড়িয়া! উঠিতে যে বহু ধুগ অতিবাহিত হইয়া- 
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ছিল তাহাতে সঙ্গেহ নাই । কাজেই খথেদ স্চনার অনুমিত 
সময়কে আর্ধগণের ভারতে প্রবেশের অনুমিত লময়েরর অনেক 
পরে লইয়! যাইতে হুয়। সেক্ষেত্রে খখেদের কোন অংশ ভারত- 
বর্ষের বাহিরে রণঠত হৃইবান কথা উঠে না। অথবা এই 
অন্ছমান করিতে হয় যে সংখবদ্ধ পুরোফ্তি গোষ্রীগুলি বাহির 
হইতে আপিয়! এদেশে বসবাস ও দেশীয় রাজভ গোঠী গুলিকে 
আপনাদিগের ধর্ষে দীক্ষিত করিতে আরম্ত করেন। একটি 
বিদেশীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতাবিহীন হইয়া 
আপনাদিগকে সমাজের শীর্ষস্থানে কায়েমী ভাবে প্রতিঠিত 
কর! সম্ভব কিন! এ প্রশ্ন উঠিতে পারে | এই প্রসঙ্গে পারশে)র 

হাকামনীয় ও সাসাশীয় আমলের 2181 বা পুরোহিত 
সম্প্রদায়ের কথ! রমা প্রসাদ চন্দ মহাশয় উঠাইয়াছেন | তাছার 
মতে মিডিয়ার এই পুরোছিত সম্প্রদায় পারস্কের রাঞবংশকে 
আপনাদিগের ধর্মে দীক্ষিত করিয়া পারঙ্েে আপনাদিগের 

পুরুষাহুক্রমিক পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 

খর্ধেদীয় পুরোফিতগোঠীও এইরূপ কার্য করিয়াছিলেন । এখানে 
সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে 91911 পুরোক্ত- 

গণ কোন নূতন বর্ম প্রচার করেন নাই, মিডিয়ার অধিবাসী 
হইয়া তাহারা সুদুর পূর্বালের বালখে উত্ভৃত ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন এবং সাইরাসের সময়ে মিডিয়া! ও পার্ক এক রাজ 
বংশের অধীনে আসিলে তাহারা পৌরোহিত্যের দাবি করেন 

ও এই দাবি হাকামণি সত্রাটগণ স্বীকার করেন। মিডিয়ায় 
পৌছিবার পূর্বে এই ধর্ম যে পারশ্ুকে প্রভাবিত করিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেছ নাই । এই ইতিহাসের সঙ্গে খন্বেপীয় খধি 
কুলের অবস্থান কোন সাবৃন্ত দেখা যায় না। 

আর একটি অনুমান এই হইতে পারে যে ধগ্বেদীয় 
পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান এ দেঙঈয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসা- 
বশেষের উপর গড়িয়। উঠে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি ছিল? শুধু 
উহ্থা'খথ্েদীয় খধধিকুলের হাতে চলিয়া যায়। এইক্সপ মতের 

একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের শেষ দিফের 
রচনায় । তীছার মত এই যে সিছ্ু সত্যতার আমল হইতে 
এই পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠান চলিয়! আসিতেছিল। বত'মান 
প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই । 

খগ্ধেদের আরম্ভ হইতে পুরুষাহ্ুক্রমিক পুয়োহিতগোষ্ঠী ও 

রাজনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলা হইয়াছে। 
'দেবতাদিগের মধ্যে বিবাদ, দেবত! ও খধিধিগেন্স অধ্যে বিবাদ 
এ্রবং খধিদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্থিতা ও ঈর্ধ। প্রভৃতির বিবরণ 
হইতে এইরূপ অন্থমান কর! অসঙ্গত নহে যে যাহাকে বৈদিক 

ধর্ম বল হয় তাহার অনেকখানি খের অপেক্ষা বছ 

প্রাচীন । গগ্ছেদে দেবতা অপেক্ষা বের প্রাধাড দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। দুতরাং বৈদিক ধর্মের যন্জাংশকে যদি অপেক্ষান্কত জাধু- 
নিক বলিয়! এহ্থ কন) যাস্ব তাহা! হইলে যজাংশের প্রধতণদের 



সহিত পৌরোহিত্যেক্স প্রবর্তন সমসামরিক বলিয়! যনে কা 
যায়। এই অন্থমান এরা হইলে দাড়ায় যে খখেছীয় দেখদেখী- 
গণেষ্র উপাপনা খথেদ রচিত হ্ইবার পূর্বেও, যাহাদের লইয়া 
আথেদীয় সমাজ গঠিত, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাং 
এখানে এই ইঙ্গিত কর! হইতেছে যে, যে সমাজের চিত্র খখেদে 

পাওয়া যায় সেই সমাজ খঙ্ধেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন । 
খথেদ সম্বন্ধে যে সকল ধারণ! প্রচলিত আছে এই মত সেই 

সকল ধান্নণান্ন বিরোধী, এই মত গ্রহণ করাইতে হইলে 
বিস্তারিত প্রমাণ কর! আবঙ্কক এ কথা বল! বাহঙ্গ্য । কিন্ত 
মাত্র এই মত গ্রহণ করাইবার চে&া কর! অপেক্ষা অনেক 

বেশী প্রয়োজন আর্জাতি সংক্রান্ত সমগ্র লমন্ডা নুতন দৃটিত্দী 
হইতে বিচার করিতে সাহায্য করা। এই উদ্ষেন্টে বিভিন্ন 
প্রবন্ধে নানা দিক হইতে সমন্ডার উপর আলোক প্রক্ষেপ 

করিবার চেষ্ঠা করা হইতেছে । 

ভারতের উপর ইনফ্লেপন ব। দুজগাস্ফীতির চাপ ইউস 
শতকরা ডিপ পক শট ০. ৮" অজি এরি ০২ হা ০ 

সে যাহা হউক, উপন্নের আলোচনা হইতে এরই তথ্যটুকু 
পাওয়! যাইতেছে যে খখেছকে আর্ধজাতির ভাক্পতবর্ধ আক্রবণেন্ব 

সহিত মুক্ত করিবার কোন স্তর পাওয়া যায় না। আর্জজাতি 
কোন সময়ে বাহির হইতে সিদ্ধু-উপত্যকায় উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন তর্কের খাতিয়ে ই স্বীকার করিলেও, বলিতে হুয় 
বেখদেদ তাহার বছকাল পরে রচিত হৃইয়াছিল। কিন্তু 
আর্ধজাতি ঘে বাহির হইতে ভারতবর্ধে আসিয়াছিলেন তাহ! 
স্বীকার করিবার কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ দেখ! যায় না। 
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বৈজানিক প্রমাণের আংশিক আলোচনা কর] হইয়াছে । 

ভারতের উপর ইনক্লেশন বা মুত্রাম্ফীতির চাপ 
অধ্যাপক শ্রীশ্টামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় মছাযুদ্ধে মিভ্রপক্ষের একটি প্রধান সামরিক 
ঘ'টি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই যুদ্ধে যোগঙ্জান কর! 

তারক্রবর্ধের উচিত কি-না এবং সত্য সত্যই আধুনিক যুদ্ধ 
চালাইবার মত তারতবর্ধের সঙ্গতি ছিল কি-না, ভারতবাসীকে 
সে সম্বন্ধে চিন্ত! করিবার বা! মত প্রকাশ করিবার সুযোগ না 

দিয়াই ভারত-দরকার এদেশকে রুদ্ধের জালে অড়াইয়া ফেলিয়া- 
ভিলেন । শাসনকর্ভৃপক্ষের এই স্বৈরাচারের কল হইয়াছে এই 
যে, সাধারণ ভোগ্যপণ্যাদির জন্ত পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ধকে 
যুদ্ধের কয়েক বংসর (যুদ্ধ শেষ হইলেও এখনও অবস্থা প্রায় 

প্রফই কূপ চলিতেছে ) সর্ববিধ পণ্যের অক্ভাবে ছঃসহ কণ্ঠ সঙ্হ 

ফিতে হইয়াছে এবং বুদ্ধের বিরাট ব্যয়গ্ার বহন করিতে 
এই ঘরিত্র দেশ নিঃস্ব ও খণগ্রন্ত হইয়া! পড়িয়াছে। 

' ভারতবর্ধ প্রধানতঃ কধিজীবী দেশ। এদেশে শিক্পপ্রসার 

জাশান্ুরূপ হয় নাই বলিয়া বিবিধ ভোগ্যপশ্য বিদেশ হইতে 

আমঘানী হইয়া! ভারভবাপীর চাহিদা মিটাইয়! থাকে । যুদ্ধের 

সময় সরুদ্রপথ বিদ্ষসঙ্কুল হইয়া উঠায় এই পণ্য জামদানী ব্যবস্থায় 

দ্বারুণ বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় । আমদাশী যখন প্রায় বন্ধ এবং 

অত্বর্দেন্টীয় সাধারণ পশ]াভাব যখন প্রবল, তখন বুখ্যমান ভারতে 

নৈন্ত বিভাগের ব্যাপক সন্প্রপারণ দুরু হয়। ব্রিটিশ, মার্কিণ 

প্রস্তুতি বিদেল্ী সেনারাও প্রাচ্য মহাযুদ্ধের ঘার্ট হিসাবে 

ভারতবর্ষে ভিড় কিয়! আদিতে থাকে ৷ এ অবস্থায় সরকারী 

কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সামরিক বিভাগের নুখ-্থাচ্ছন্্য 

বিধানে প্রশ্ন খড় কছিয়া দেখাই স্বাভাবিক এবং এই সব 

লেনাবাহিরী ও দেনাবাহিনী লংশি্ট লোকেদের চাহি 
১, 

মিটাইতে ভারতের নগণ্য পরিমাণ পণ্যের অধিকাংশই ফুরাইয়া 
যায়। কান্বেই অসামরিক দেশবাসী এই সময় শোচনয় 
পণ্যাজাবে দারুণ কষ্ট পাইতে থাকে ।. মুদ্ধের কল্যাণে কাজ- 
কারবার করিয়া ইহাদেরই মধো যাহারা ছ'পর়স! ঘরে 
তুলিয়াছে, বাঞ্জারের সামাভ পর্িমাণ পণ্য আয় করিতে 
তাহাদের দিক হইতে অপচেষ্ঠার় অভাব হয় নাই। সচ্ছল 

ব্যক্তিদ্বের এই ভোগাকাকঙ্ছা শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র ও মন্যবিষ্ত 
দেশবাসীকে অর্জাশন-জনশনে এবং ছ্ারুণ অভাব-অন্ুবিধার 
মধ্যে দিন ফাটাইতে বাধ্য করিয়াছে । জমরপ্রচেষ্টা অব্যাহত 
রাখিতে ভারত-সরকার এই সমম্ব চাকাকে টীকা বলিয়াই 

গ্রহ করেন নাই। এই চাকা দেশের এক শ্রেণীর লোককে 
রাতায়াতি লক্ষপতি করিয়া তুলিয্াছে এবং কারবারী বল্ত- 
লোকদের ব্যাক্ষ-ব্যালালদ এই সময় হুছহ করিয়া বাড়িয়। 

গিয়াছে । অভঙগিকে চাহিদা! ও জোগানের উপর পণ্যনৃল্য নির্ভর 
করে বলিয়া! এরই সম্ভ! টাকার মাছাক্খ্যে ভারতের বাজারে 
সর্ধপ্রকায় ভোগ্যপশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্নিমূল্য হুইয়! 
উঠিয়াছে। যুদ্ধকালীন এই ফাপাই টাক! ও নিদারুণ পণযাঁ 
ভাষের যুগকে'বল। হয় সুদ্রান্ষীজির যুগ। যুদ্ধ শেষ হইলেও 
এ পর্ধ্যস্ত চাকার বাজানেন মরম ভাব এবং ভোগ্যপণ্যের 
অন্ভাব প্রান একই ন্বপ আছে, কাজেই এখনও ভাত্মতবর্ধে 
ুস্রান্ষীতি ব! ইন্ক্লেশনের মুগ চলিতেছে বলা চলে । 

আধুনিক সুছ্ধে যে দ্বেশই অংশ গ্রহণ কয়ে, তাহাফেই 

মুতরাক্ষীতির অনুবিষা সঙ্ধ ক্ষত্বিতে হুয়। মুব্যমান দেশে 
প্রচলিত হুক্রা প্রাচ্য ঘটে ছইটি কারণে। প্রথমতঃ, মুছে 

০০৪১০ শত তি আক পরশ তল. হজ আসত হত জনি জজ 



২6 

প্রয্বোজনে গবর্ণদেন্ট অপংখ্া লোককে নিয়োগ করিতে খাছ 

হৃন এবং এই সফল লোফফে বেতম হিসাবে বহু অর্থ দিতে 

হয়) দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া সাময়িক পণ্যা্গি এবং 
লমরবিভ্াগের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যার্দি ঘে কোন মূল্যে কিনিয়! 
থাকেন ।. পণ্যের অভাব ঘটায় এই সময় পণ্যসমুহের মুলারেখ! 

এমমিই অনেকখানি উপরে উঠিয়া যায়। যুদ্ধের অবিশ্বান্ 

খরচ চালাইতে শেষ পধ্যন্ত নোর্ট ছাপানোর ব্যাপারে গবর্ণ- 

ঘেন্টের রক্ষণঈীলত। রক্ষিত হয় না। ভারতেও মহাসমনের 
কলে এই অবস্থা হইয়াছে । বুগ্ধের ছয় বদরের মধ্যে ভারত- 
সরকারের প্রয়োজনে দেশে নোট বাড়েয়াছে হাঞ্জার কোটি 

ঠাকার বেশী, অথচ আগে ধেমন নোটের জামিন হিদাবে সর- 
কারী কোষাগারে খর্ণপম্পদ রক্ষা করা হইত, এই বাড়তি 

হাজার ফেোটি টাকার নোটের বেলা সে নিয়ম মানা হয় শাই। 
যুদ্ধের ঠিক আগে, অর্থাৎ ১৯০৯ সালের পেপেটম্বর মাসে 
ভারতে প্রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিল্ীঞফত নোটের পরিমাণ ছিল 
২১৭ কোটি টাক! এবং এই নোটের পরিবণ্ডে রিজার্ভ ব্যাক্ষের 

তহবিলে জম! ছিল ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার ন্বর্ণ। এই 
স্বর্ণ আবার তখনকার বাজার অপেক্ষ! অনেক কম দরে কেন! 
ছিল এবং ইহার ক্রেয়মূলযই এই ছিপাবে ধরা হইয়াছে । বুদ্ধের 
মধ্যে প্লিজার্ভ ব্যাঙ্চ কর্তৃক বিলীককত এই নোটের পরিমাণ 

বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪৬ পালের ১৫ই নভেম্বর ১২৫৮ কোটি 
৪৬ লক্ষ টাকার পৌছির়াছে, অথচ বিস্ময়ের কথ! যে, এই 
পর্ধবতগ্রমাণ নোটের প'রবর্তে স'্চত ক্বর্ণপম্পদদ এক কাণ'- 

কড়িও বাড়ে মাই । এখনকার নো্টের জামিন ব্রিটেনের 

নিকট ভারতের পাওন! রিঞার্ড ব্যাঙ্ক অব ইঠিয়ার লগিন 

শাখায় সফ্িত রালিং সিকিউরিটি । এই পার্ণিং পিকিউরিটি 
কৰে পাওয়! যাইবে এবং পুরোপুরি সবট1 পাওয়! যাইবে কি 
না, সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছুই বলা যায়না। যুদ্ধের 

ধাক্কায় হৃতসর্ধবন্বম ভারতবধ নিজেকে বকফিত করিয়া! ব্রিটেনকে 
ধারে পণ্যাদি জোগাইয়! সাহায্য করিয়াছে, এই আম্মবঞ্চণার 

ফলে ভারতে ভ্রিশ-পয়হিশ লক্ষ লোকক্ষয়কারা হতিক্ষ হইয়াছে, 
ভারতের পাওনা! ঠালিংগুল জমিয়া উঠিয়াছে এই বিচিত্র 

সাহাবাদানের বিশিময়ে । যাহা হুক, মোটের উপর ঠালিং 

সিকিউরিটি এখন অকেজে। কাগজী খণপত্র ছাড়া আর কিছু 
নয় এবং ভারতের সহত্রাধিক কোটি টাকার প্রচলিত নোটের 

জাঘিন হিপাবে এই &াপিং পিকিউরটিকে রক্ষা করা ভারতের 

মুক্রানীতির পক্ষে শু অপন্মানই নয়, ইহা] মুক্রানীতির 
নিরাপতার দিক হইতেও বিপজ্জনক । 

আক বংসরেয় বেশী ধইল যুদ্ধ খাযিতাছে, পৃথিবীর বিভিন্ন 
সভাদেশ ইতিমব্যেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে শান্তিকালীন 
পরিণ্থিতিতে রূপান্তরিত করিবার জন্ত নানা মুদ্ধোগ্তর পুধর্গঠন 

পঞিকজন] কার্ধাকত্রী করিতেছেন । অত্যন্ত ছঃখের কথ! এক 

হইতে ভারত-সরকার়ের আশাহরপ ফোন কর্পকূশলত! এখনও 

প্রবাসী ১১৫৩ 

দেখা যাইতেছে বা। (লিং পাওনা! জধিতে দেওয়া ভাতের 
শোচমীর যুত্রাক্কীতির অঙ্জতম প্রধান কারণ । ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হইলে এই অভায় পাওমা জমিতেই পায়িত না, আয কার্ধ্য- 

গতিকে জমিলেও মুদ্ধ খামির যাইবার সঙ্গে সঙ্ধে এই পাওন! 

অবিলম্বে আদায় করিবার জন্ত ভারত-সরকার ব্রিটিশ সরকারের 

সহিত বুঝাপড়। কিতেন। জআশ্চর্যার বিষয়, আগের মতই 
এখনও সর্বহছার! ভারতবর্ষ গ্রিটেনকে পণ্যাদি যোগাইয়া চলি- 

পাছে এবং কলে ঠাপিং পাওমার পরিমাণ এখনও বাদিতেছে। 
ভারতের আর্থিক অবন্ধা যেকশ শোচন্ধ এবং সাধারণভাবে 

যুদ্ধোস্তর় পুনর্গঠন পরিকচান! রচনা! করলেও পেই পরিকল্সন! 
কাধ্যকগী করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন, তজ্জও ভাত 
হইতে এইরাপ ধারে পণাপ্রেরণ বিলম্বে বন্ধ বরা দরকার। 

ভারতের যুদ্ধকালীন পণ্যাঞ্তাব এখনও এতটুকু বমে নাই, 

বরং খাদাদ্রব]াদির স্থচকসংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, 

দেশের গর্গীব ও মধাবিতের দল এখন যুদ্ধের সময়কার 

ভুলনায় আতও বেশী কণ্ঠে দেন কাটাইক্ছে। সর্বভারতীয় 

ভিভিতে খান্ব্য!দির পাৰকারী দর ১৯৩৯ সালের আগঞ্ 
যাসে ১০০ ধরিলে ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত 

পূর্বে খাজমূল্যের এই সুচকসংখ্যা দাড়ায় ২৩৪, অথচ যুদ্ধ শেষ 
হইবার বৎসন্লাধিক কাল পরে ১৯৪৬ সালের ১৬ই নবেম্বর 
খাদাদবোর পাইকারী মৃল্যহারের স্থচকসংখ্য! ২৬২ হইয়াছে । 
এদিকে সামরিক প্রয়োজন শেষ হওয়ায় এখন এ্রত্যৎংই বহু 

লোক বেকার হইতেছে । দেশের অ:খিক বাজ'রে যখন এই 
ভাবে মন্পাভাব প্রসার লাভ করিতেছে, তখন মুড্রাক্মতি 

অবপদ্ষে প্রতিহোধ ক£€! গবণমেণ্টের অবন্ত কত খ্য। গবর্ণমেণ্ট 

খাদ্দ্রধ্যা্ি মিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন €টে, কিন্ত জাগের তুলনায় 

নিয়ভ্্রত খাদ্যাদির দাম যখন অন্ততঃ তিন গুপ, তখন এই 

শিয়ক্ত্রণ-ব্যবন্থ! ছারা দেশবাসীকে তুষ্ই করা কেমন করিয়া 
সঞ্তব? ইহার উপর দ্মাবার যাহাদের হাতে পণ্যনিয়ন্ত্রণের 

“ভার তাহাদের সততার উপর নিঃসস্টেছে শির্ভর ফর বায় না। 

কান্ধে কাজেই এক দিকে যখন শিল্প-বাণিজোর - ব্যাপক 
সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অভাবে দেশে বেকার সমন্যা ও হঙ্গ! 

বাজারের ক্র আবির্ভাব প্রতাক্ষ হইতেছে, অন্ত দিকে তখন 
খাদযাদি বিবিধ তোগ্যপণ্যের অদটন তথা মূল্যবৃদ্ধি সমান 
তালে চলিতেছে । উপরে খাদাবূলেোর যেনুচকসংখ্যা দেখা 
কইল তাহ! ভারত-সরকারের অথনৈতিক উপণ্ঞোর বিজ্ঞপ্তি 
হইতে উদ্ভত। এই সরকান্বী বিজপ্তি সর্বভারতীয় ভিভিতে 
রণঠত এবং কেবল মাত্ত মিয়গ্রিত মূল্যতালিকা হইতে জিনিষ- 

পতের দাম ইছাতে সন্ত্রিবেশি ত হয়। বল! বাহুল্য, শহর অঞ্চলে 

এবং বিশেষ করিয়া বাংল। প্রড়তি যুদ্ধের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে 

সম্পর্কিত প্রদেশে অদামণ্নিক অধিবাশীর পক্ষে এই বূল্যহিদাবে 
খাদ্যা্দি লাভ কর! সম্ভব নহে । এখন মুদ্ধোস্বর় বেফায়সমভ! 

ও আধিক মন্দাবাজ্গান্নেঘ চাপে দেশ বিপন্ন হইতে চলিস্বাছে, 



প্রথন এই মুল্যরেখার স্ষীতি নিঃগন্দেহে অসংখ্য দেশবাশীয় 
জীবনধারণ পর্ধত্ত জনি শত করিয়া ?$লিবে। 

্ ভারতে যুদ্ধোততর স্বাভাবিক পরিষ্বিতি কিরাইয়া আনিতে 
হইলে বঞমান ফাপাই টাকার বাজারের উপর গবণমেন্টকে 

হস্তক্ষেপ কণ্পতেই হইবে । ভারতের অসংখ) দরিদ্র ও মধ্যবিজ্ত 
অধিবাসীর আয় যখন ক'মতেছে এংং ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ 
স্ব্ধ না পাও::র জভ পণানৃ”্।তেখ যধন নাধিতেছে না, তখন 

ধনীদের ব1 জবগ্াপ- দেশবাসীর ছাতে টাকা বাড়িতে দিলে 

দেশে চোরাবাজাঘের প্রপার, ক্রমধর্ধমান পণ্যাতভাব এবং পণা- 

যুলান্বদ্ধ অনবাধ্য। ছঃখের বিংঘ, ধন্পু*র হাতের নগদ 
চাক! কমাইবার জঞ্স তারত-সরকার এ পধস্ত উল্লেখযোগ্য 

কোন বাধন্থাই করেন নাই। ভারতে তাহারা যদি এখন যথেঞ& 

শিঞ্র-প্রসারের স্রযোগ দিতেন, তাহা হইলে এই সব শিজ্প- 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে ধশ'দের বু টাকা অ-টক পড়িতে 

পারিত। অবশ্য ভারতের থর্তমান অগ্তব্বন্তী সরকার এ বিষয়ে 

আগাপ দিছাছেন, কিন্তু যোটের উপর কন্টোলার অব 

ক্যার্পটাপ ইহ্থা মারফং ভারত-়কারের এ সন্বদ্ধে বর্ধন্তি 

অতাগ্ত হতাশাজনক। ভারতে পোনার দয় যদি অপেক্ষাকৃত 

কষ হই, তাহা! হইলেও ধশিত! সান। কিনিয়া কিছু টাকা 

কণ্তান্তর করতেন! 1ব্রটেনের নিকট ভারতের যে আঠ1তেো! 

শত কোটি টাকার ধা্লিং পাওনা লঞঙডনে অকেজা ভাবে 
আট কাইয়। আছে, তাহা অর্থিলম্বে ফিরিয়া পাইবার বাবস্থ। 

হইলে এবং ত্ন্বারা ভিটেন ও আমেরিক] হইতে যথেষ 
যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইলে ভারতে নৃতন শিষ্লুগের 

প্রবর্তন করা যায় এবং এই শিক্পনবপ্লব পন্ভব হইলে এক দিকে 

যেমন আঅপংখ্য দেশখালীর কর্মসংখান তথা জীবিকা-সংখ্বানের 
বাবস্থা! হয়, অঞ্জ দিকে তেমনই বিবিধ ভোগাপণোপ্ন উৎপাদন 

স্বদ্ধ পাইঠা পণ্যের সৃল্যরেখা অবশাই নাময়া আপে । মোটের 
উপর তারত-সরকারের এখন নুম্প্ট একট মুদ্বাসক্কোচন নীতির 

একান্ত ধরকার। ভারতে যত ঞ্ুত যন্ত্রশিপ্পের প্রপার হইবে, 

ততই বাজারে পণোর কোগান এবং অথের অন্তর্দেশীয় 

প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইয়। দ'রদ্র ও মধ্যবেদের অবস্থা একটু তাল 

হুইবে। এইভাবেই বর্তমান ভয়াবহ মুদ্রাম্মী'তঙ্জনিত ছুর্ভে'গ 
হইতে দেশ রক্ষ! পাইতে পারে । অবশ্য এইরূপ যগ্ত্রশক্ের 
প্রপার ঘটাইখার পরেকন! কার্ধ্যকপী করিবার সঙ্গে সঙ্গে 

অন্রবস্াদি অত্যাবশাক তোগগাপণয কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা 

আবশ্যক । জনপাধারণের আয়ভ্তাধীন মূল্যরেখায় সকলের 
মধ্যে মান হারে এই সব আনিস বর্টিত হইবার ব্যবস্থা! হইলে 

শিল্পপ্রগারে সমন্ত দেশবাপীর সঞ্রিয় সহযোগিতা লাত সহ 
হইবে, অগ্থায় দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাশী যদি হতিক্ষরে& 

হ্ইরা ম্বহানুখী হয়, তবে এই শোচনীয় পরিখিতি দেশের সমএ 
ব্যবগাচক্র ও অর্থনীতির উপর তীব্র প্রতিক্রিদ্বাখীল প্রভাব 
বিস্তার না করিস্বা পায়ে বা। ভারতবর্ষের পণা স্বা গণযমূল্য 

২৯৫ 

নিয়ন্ত্রণ নীতি ধীারা পরিচালনা করেন, ঠাছাছের কর্দনিষ্ঠা 
বা যোগ্যতার উপর দেশবাগীর কোন শ্রদ্ধা নাই। পণ্য-নিযন্ত্রণ 

ব্যবন্থ। বর্তমানে সুপ'রঠালিত হওয়া! নিঃসন্দেছে অত্যাবশাক 
এবং এই ব্যবস্থা] সার্থক করিতে হইলে যোগ্য, নির্লোত ও 

স্ায়নিষ্ঠ ব্যঙ্দের হাতে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিচালনায় দারিত্ব 
ছাড়িয়া দিতে হইবে । 

বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের উপর ভারতের সুদ্রা” 

নীতি ও হুদ্রাবিশিম্-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার তত্ত। বুদ্ধোততর 
কালে এখনও তাহার] যেভাবে মুগ্রানীতি পরিচালন! করিতে- 

ছেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে কেহই অভন'ন্দত করিবে না। 

তারত-সরকার ্ত্যস্ত অন্তায়ভাবে মুদ্ধোত্তরকালে এখনও নিরস 

ভারত হইতে ব্রিটেনকে ধারে মাল পাঠাইতেছেন এবং তং- 

পরিবর্তে অকেজে কাগজ্ী-প্রতিশ্রতিপত্র &াঠিং সিকিউরিটি 

অঙ্ক বাড়িয়া যাইতেছে । র্রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের 

কর্ত/বাজ্ঞান কিরয়া আপিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের 
ব্রিটিশ স্বা্ধরক্ষার স্বতির পঃরবতরন না ঘটিলে ভারতের উপর 

হইতে মুক্রার্থীতির চাপ শীত ক'মধে বলিয়া! মনে হয় না। 

আগেই বল! হইয়াছে, ভারতের গায় অসম খনবণ্টন-ব্যবস্ধ! 

সমন্বত দেশে মুধাসক্কোচন করতে হইপে ধনীদের হাতের 

নগদ টাক] টানির! লইবার ব্যবস্থা গবর্ণষেন্টকে করিতেই 

হুইবে। ভারতেন্র আমলাতাম্ত্রক বিদেশী সরকার ঘরিগদের 
মুখ চাহিয়া কোনকাগ্ে কাজ করেন নাই, এক্ষেত্রেও ধনীদের 

হাতের টাক] কমাধরা বন্ত'মান চড়াবাজারে দ'রত্র ও মব্য- 

বিভ্ের কিকিৎ সুবধ। করিয়া! দিতে তাহাদের অনিচ্ছাই 
প্রতাক্ষ হইতেছে । অতিরিক্ত মুনাক।-কর উঠিয়া গিয়াছে, 
আরকরের হার কমিয়াছে, মোটের উপর ধশীদের অবস্থা 

সচ্ছলতর করিধারই ববন্থ! হইয়াছে । ভারত-সরকার টাকার 

বাজার সম্পর্কেও অত্যন্ত নৈর়াশাজনক নীতি এ্রহুণ কথিয়া- 

ছেন। এখন সরকারী খণপত্রসমূহ্র সুদের হার উপর 
দিকে থাকিলে বিশুশালী বাতি সহজেই বেশী লান্ের 
আশার আজত্র টাক] সরকারী খশপতাদিতে লগ্ী করিতেন । 
ভারতের অধিক পুনর্গঠনের জন্ত ভারত-সরকারের এই টাকার 
এখন প্রয়োঙ্জনও আছে যথেষ্ট । শিল্পবাণিজ্য সন্প্রপারিত না 
হওয়ায়, বলিতে গেলে ধনীর1 এখন টাকা! খাটাইবার জায়গাই 
ধুজয়। পাইতেছেন না। ভারত-গরকার কিন্ত এই সময় 

হঠাৎ শণপত্রপমূহ্ের সুদের হার কমাইয়া দিতে নুরু করিয়া 
ছেম। এরই ভাবে মেয়াদহীন সাড়ে তিন টাকা হুদের 

কোম্পানীয় কাগজ তাহার] পরিশোধ করিবার ব্যবশ্বায করিয়া- 
ছেন এবং বাধিক শতকরা! আড়াই টাকা সুদের খণপত্র বাজান 
ছাড়িতেছেন । এখন টাকার বাজার যেরূপ নরম তাছ্ছাতে 
এই সস্তা টাকার বাজারের সুবিধা! গ্রহণের কলে সরকারের 

সুদের দরুন বংসরে কয়েক কোট টাকা অবন্থই খাচিছা 

যাইবে, কিনব বংসম্গে চার়-পাচ কোটি টাকা বাড়াই" 
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ধাকস ঘোছে তাহার] দেশের সমগ্র অর্থনীতির অনিবার্য 
বিশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করিয়াছেন । সরকার্নী খণপত্রের 
অজ জুদের জঙ্ড ধনিক জন্্রদায়ের এই খণপত্র লব্বদ্ধে 

ংনুক্য থাকার কথ! নয়, অথচ তাহার! হাতের বিরাট 
পরিমাণ টাকা 
রাখিতে পারেন না। কাজেই একাংশ ব্যাঙ্কে রাখিয়া! এবং 

লরকানী খণপত্র প্রস্ৃতিতে লগ্্ী করিয়া বাকী টাক! তাহারা 
খাড়ী, জমি, ভোগ্যপণ্য, সোনাক্পা বা শেয়ার বাজারে 
থার্টাইতেছেন। তাহাদের এই ঝুকিদান্ী কারবারের কলে 
প্রত্যেক জিনিষেরই অবিশ্বাস্তভাবে চাহি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 

সবই অগ্রিনূল্য হইয়! উঠিয়াছে। অবনত যদি চাহিদার চাপে 
শেয়ার বা মোষ্টর গাড়ীর দর বাড়ে তাহাতে সাধারণ লোকের 
তেমন কিছু আলিয়া! যায় না, কিন্তু চাহিদা বাড়িবার জন্য বাড়ী, 
জমি, সোনারূপা এবং বিবিধ প্রকার ভোগ্যপণ্যের মূল্য অসম্ভব 
রকম বাড়িয়া যাওয়ায় গরীব-গৃহ্্থ দেশবাসী বর্তমানে অত্যন্ত 
বিপর হ্ইয়! পড়িয়াছে। অল্প কয়েকজন ধনীর স্বার্থে দেশের 

অসংখ্য লোককে শ্রইভাবে হুর্দশাণ্রস্ড হইতে দেওয়া যে 

গভর্ণমেন্টের পক্ষে কৃতিত্বের কথা নয়) তাহ! বলাই বাহুল্য । 

ভারতে বুদ্ধের প্রয়োজন শেষ হওয়ায় অন্ততঃ ৪০ লক্ষ 

লোক বেকার হইতেছে। ইহারা ছাড়া আরও জনেকের 

আয়ও যুদ্ধবিরতির অন্ত সন্ুচিত হইয়াছে । পণ্যের বাজার 
সন্ত! হয় নাই বলিয়া সপরিবার এই সব কর্ণচ্যুত ব্ক্তি জাতীর 
অর্থনীতির পক্ষে ভার-ন্বরূপ হইয়! পড়িয়াছে। তারত-সরকার 
হি সুত্রান্ষীতি বা ইন্ক্লেশম এখনও বন্ধ করিতে না পারেন, 
তাহ1 হইলে এদেশের কয়েক কোট লোকের জীবিকা -নির্ধ্বাহ 

ক্রমেই অনিশ্চিত হইয়া উঠিবে ৷ এদিকে গবর্ণমেন্ট ভধু ধনীদের 
হাত হইতে টাক! টানিয়! লইবার অন্ত বেপরোয়াভাবে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ করভার বাড়াইতে চলিলেও দেশের আর্থিক বাজারে 
যঙ্গাঙ্াব দেখ! দিবে এবং লোকের ক্ররক্ষমত] লোপ পাওয়ার 

জন পণ্যাদি উৎপাদন করিতেই লোকে তয় পাইবে । 

বাবস্থার ফলে শিল্প-বাণিক্যের সর্ধনাশ অনিবার্ধ্য এবং তাহাতে 
বেকার সমক্তার সমাধান ন! হইয়া! সমস্ত আরও জটিল হৃইয়! 
উঠিবে। কাছে কাজেই এখন দেশবাসীকে সাধারণভাবে 
ধাচিবার দুযোগ দিবার উদ্দেন্টে ভারত-সরকারের মধ্যপথ 

প্রানী 

একেবারে অকেত্বো ভাবে বসাইয়! ' 

এই. 
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অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় । যুদ্ধ শেষ হওয়ায় গবর্ণষেন্টের ব্যয় 
অনেক কমিয়াছে, এখন আয় ধীরে ধীরে কমাইয়া গবর্ণমেন্টের 
উচিত উদ্ধত অর্থে দেশে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের জন উৎসাহ 
ঘেওয়া। এদেশে কল-কারখান] বাড়িলে বু বেকারের কর্ণ- 
নংস্থান হইবে, ক্কষিনাতি সংদ্কত হইবার ফলে চাষীদের 
আধিক অবস্থা ভাল হইবে, পণ্য উৎপাদন ও লোকের হ্ুয়- 
ক্ষমতা একই সঙ্গে স্বদ্ধি পাইবে বলিয়া বর্তমান বুক্রাক্ষীতিত্বনিত 

অন্গুবিবা তখন আর থাকিবে মা। ভ্রিটেনকে ধারে পণ্য- 
জোগাইয়! বুতুচ্ছ ভারতকে নৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার আর 
কোন অর্থ নাই, ভারতের সর্ধনাশের বিনিময়ে যে পালি 

পাওনা জমিয়! উঠিয়াছে, তাহাও আর ফেলিয়া রাখ! 
অযৌক্তিক | এই াপিং সিকিউরিটি সঞ্চয় বন্ধ করিয়! তারত- 
সরকার যদি বথাসত্বর পাওন। & পিংগুলি আদায়ের জন্ত 

ব্রিটেনের সছিত বোবাপড়া করিতে পারেন, তাহা হইলে 
সেই লিং বিনিময়ে তাহার! বিদেশ হইতে বছ কোটি টাকার 
যন্ত্রপাতি, খান্ধপ্রব্য ও বিবিধ অত্যাবঞ্চক ভোগ্যপণ্য আমদানী 

কণিয়া অন্লকালের মধ্যেই দেশবাপীর হাত হইতে কয়েক 

শত কোর্ট টাকা টীনিয়। লইতে পারেন । এট ব্যবস্থা 
সম্ভব হইলে ভারতে যে বাঁড়তি টাকা থাকিবে, তাহা কাজে- 
কারবারে লগ্ী থাকিয়া! ও দেশবাসীর উপকারে আসিঙা 
মুনাফা উৎপাদন করিধে। এইভাবে অর্থের প্রচলনগতি যদি 
বৃদ্ধি পায়, অর্থাং দেশে বাড়তি চীকার সহিত সামগ্ন্ত রাখিয়া 
পণ্া-উৎপাদনত্বদ্ধি চলে এবং সার্বজনীন কর্ধসংগ্বানের দৌলতে 
সাধারণ দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়িতে থাকে, সেই অবস্থাকে 
অবস্থই মুদ্রাক্ষীতির যুগ বলা! চলিবে না । ভারতবর্ষের ভায় 
বিশাল দেশে বাজারে কয়েক শত কোটি চাকার নোট চালু 
হওয়া] সমন্তাই নয়, যদি সেই মুদ্রাবৃদ্ধির সহিত সমান হারে 
দেশে পণ্য উৎপাদন বাড়ে এবং নিরন্ন অসংখা দেশবাসীর 
প্রসারিত শিল্প-বাণিজ্য কর্দসংস্থান হ্য়। ভারতে গুরুতর 

রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতেছে । আশ করা যায়, জনগণের 
প্রতিনিধিূলক সরকার অতঃপর পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী 
সরকার কর্তৃক অন্থস্ছত নীতি পরিত্যাগ ফরিবেন এ্রবং দেশ- 
বাসীর মঙ্গলামঙ্লের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান মুদ্রাক্ষীতি 
বা! ইনৃক্রেশন সমন্তার সমাধান করিবেন । 

৯৯৫ 



বিহারের লোক-সঙ্গীত 
শ্রীমায় গুপ্ত 

ঝুমুর গান 
উচ্চ বর্ণের মধ্যে বুয়ুরের বিশেষ প্রচলন নেই ; বুমুর চলে তঞ্চ- 
কখিত শি্নজাতির মধ্যে | সুচি, ডোম, মেধর । আদিবাসীর 

মধ্যে সীওতাল, কোল, মুওা__এদের সকলের মধ্যেই বিভিন্ন 
বুমুরপানের প্রচলন আছে। কাহার জাতির মধ্যে মেয়ের! 
মাঝে মাঝে বুযুর গায়। পাল-পাক ণে বুমুর হয়ে থাকে, তবে 

বুমুরের আদর সবচেয়ে বেখী হোলির সময় এবং তারপন্ন 

করমা, জিতিয়াতে | বিবাহ এবং সন্তান-জন্সেংসবেও সমাজের 
দশ জন একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া যখন হয়) তখন ঝুমুর চলে 

প্রায় সমজ্ত রাত্রি। শিল্প জাতির মধ্যে মেয়েপুরুষ একত্রিত 

হয়ে বুমুর গায়-লর্গে বাজে মাদল কখশও-বা এক- 

আবট! বানীও থাকে । আদিবাসীদের মধ্যে মাদল ও বাণীর 
প্রচলন বেশী এবং বাদ্যঘস্ত্র হিসাবে এ ছটির নি&তা অঞ্জ কোন 

বাদ্য থেকে কম নয়। বিহারে উচ্চতর্ণের গৃহে মাদলের 

শব কখনও শুনি নি, নিক বাশীর সু্ও শুনেছি; কিন্ত 

এদের বেলায় দে কথা বল! চলে না। 

একত্রিত হয়ে চক্রাকারে দাড়িয়ে স্বল্প জঙ্গভ্গী সহকারে 
মেয়েপুকষে ঝুমুর গায় । প্রধান গায়ক বা গায়িকা গান জার্ত 
করে, তান্পপর সকলে ধুয়ে! বরে-__একটি পৰ্ধ বারকয়েক 

গাওয়ার পর অন্ত পদ ধরা হয় । বুসুরগুলি সাধারণতঃই খুব 

ছোট ছোট হয়। 

বিছার ও বাংলার সীমারেখাহ্থ স্থানগুলিতে বুমুত্ের প্রচলন 
আছে খুব বেশী । বাংল! বুমুর-গানও শুনেছি মানভূম পুরুলিয়ার 
গাওয়া হয়। সত্য বলতে কি বুমুরের বাংলা, তথ! ঠেট হির্সির 
সঙ্গে পার্থক্য খুব বেশী নেই। আমার মনে হয় হিন্দী ভাষায় 

অজ্ঞ লোকও কিছু কিছু বুঝতে পারবেন এ ভাষা! । এই স্তরে 

মনে পড়ল ছু-ছত্রের একটি বুমুর-গান-_ গেয়েছিল একটি তরুনী, 

জাতিতে মেথর ; মেয়েটি বাঙালী নয়, সম্পূর্ণই বিহারিনী। 
গানটি জনে বিশ্মিত হয়েছিলাম, কিন্ত পরে ক্ডেবে দেখলাম এ 

মানভূম পুরুলিয়ার কোন বন্ধু বা বান্ধবীর কাছে হয়ত গানটি 
তার শেখা। উচ্চারণে “স'-এর বাংলা উচ্চারণ না করে প্রকৃত 

উচ্চারণ করলে যেমন শোনায় ঠিক সেই উচ্চারণে গানটি 

গাওয়া হয়েছিল । উদ্ভত করে দিচ্ছি-_ 
“পক পয়সার পুঁটি মাছ ছুয়ারে বসে বাছি গো৷ 
ভাানুর দিগে পিঠ করে ননদ সঙ্গে হাসি গে1।” 

শুধু শব্ধ নয়, বিভক্তি যোগও বাংলা ভাষার অহ্যায়ী। 
অবন্ঠ ভান্গুর মহাশয়ের সামনাসামনি হাসা বাংলা, তথ! 

বিছ্বার সর্ধবআই নিষিদ্ধ । বিধানও এক-_-পেছন কিরে যদি 
বসা বান্ব তবে হাস! চলতে পারে । 

'উক্কাকারে দাড়িয়ে হাত ধরাধম্ি করে গান চলে। তালে 

তালে হ-তিন পদ এগিয়ে বা পিছিয়ে যাওয়া হয়। কখনও 
বা! সামনে ঝ,কে নাচের ভঙ্গীতে হত্ত-সঞ্চালনও হয় ষেমন-_ 
কোমরে ছুটি হাত অথবা একটি হাত নিঞের চিবুকে, অপরটি 
কোমরে, অথবা একটি হাত কোমরে অন্ত হাতটি বিভিন্ন 

ভঙ্গীতে মাটি ছয়ে যাচ্ছে, এই ভাবের অঙ্গতঙ্গী চলে বুযুরের 
সঙ্ষে। মেয়েরা সাধারণতঃ এক দিকে এবং পুরুষের! অপর 
দিকে ধীড়ায় । কখনও মেয়ের] পরস্পরের কোমর ধরে নাচে। 

সবচেয়ে সুন্দর দেখতে তাদের পদক্ষেপ, একেবারে মাপা- 

জোখা এবং নিধু'ত তালে ওঠে পড়ে পাগুলি । এই মনোহর 
তঙ্গীসমূহ বাতিক্রম নয়-_আদিবাসী এবং নিয়শ্রেশীর মধ্যে এই 
নিখুত নাচই স্বাভাবিক তরণ-তরুধী থেকে আরম করে 

মধ্যবয়পী, এমন কি বৃদ্ব-বৃদ্ধারাও নাচগানে যোগ দেয় এবং 

তা খুবই গ্বাভাবিক, বিশেষতঃ যদি বয়ক্ষদের মধ্যে ভাল 
গাইয়ে বা বাজিয়ে থাকে তবে তো! তার খাতির ঈর্ষার বস্ত। 
স্পষ্ট দেখা যায়, সকলে তাকে খোশামোদ করছে রীতিমত 
এবং তার কাছে ধমক খেয়ে হাপিষৃখে ভুল ভুধরে নিচ্ছে। 

বুছুর-গানের শেষ পঙজিটিকে 'ভশিতা' বলে। একই 
ভণিতা বছ বিভিন্র পদের শেষে গাওয়া হয়, 

যে দিন রাজা! রসিক মরলৈ। 

রাজ্জা ছেো!--আখাড়! তো জনা হো গেলৈ। 

মাটিকে মন্দরব! ছে] মখরী বিয়] গেলৈ 
বাশক্রীমে ঘুণ লাগ গেলৈ। 

(ভণিতা)__নারিয়ান| সিংগ! বোনে-_-এ কুথা গোবিক্গা জানে 
রাজাছে! বাশ পীমে ঘুণ লাগ গেলৈ। 
গানটি করুণ রঙের । যেদিন রাজ! রসিকের স্বত্যু হ'ল-_ 

'আখাড়া' (র্রান্ঘপ্রাসাদ নয়) শুভ হয়ে গেল। তার 

স্বতিকানি্িত বাদ্যযন্ত্র মাদলে পোকামাকড়ের বাস হ'ল 
আর ঠার বাশের বাশরীতে ঘুণ ধরে গেল। ভ্কণিতা হচ্ছে £ 
নারায়ণ জানেন (পিংগা বোনে-_সম্ভবতঃ সীওতালী ভাষা ) 
এবং গোবিষ্ণও (?) জ্ধানেন যে বালীতে ঘুণ ধরে গেল 

ইত্যাদি । 

“হ্রদি হ্রদি পুরা! পার্টন্ গো. 
বাসি যৈতৈ কৌসান্ধি বলাংগাব! ৷ 

খোরী মাঝে কৃজার ঘোড়াব! দৌড়ায়লে 
শিল্ক গেলো! তোছার ফুলছার ।” 

“আবছি আছে কুঁইয়। পানিহার, 
বিছি দেছে! হুমর ফুলব! কে হাঁয়।” 

“মাইয়া তোরা! বিছতো, বহুনিয়া তোয় বিছতো। 
বিছি দেতে। তোর বারি বিহারিয়া ।” 

জল-কর্দমঘপিচ্ছিল পথে কুমার ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন । তায় 
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ফুলছায় পড়ে গেল কঠ হতে। হল্দে লাল রঙেম্াজালো 

বহ্াদি খারাপ হয়ে যবে তাই তিনি হারা কৃপে জল তুলতে 
শ্রসেছে দেই মেয়েদের ডেকে বলছেন--*ওগে! পানিহান্ীরা, 
আমার মালা! তুলে দাও ।”--যেয়ের! রেগে উঠে উত্ত় 
দিচ্ছেন, “তোমার মা বোন তে'মার হার খুজে দিক- তোমার 
প্রথম বিাহের যে বৃ সেখুক্েদিক-_আমাদের কি দায়?” 

_. গানটি "কুলহার+ অবশ)ই রূপক হিপাবে ব্যবহার হয়েছে, 
মা হলে অকারণে মেয়েরা এত 1 বা যাংবন কেন, এবং 

কুলছারের জভে কুমারই বা এত ব্যাকুল ছয়ে মেয়েদের 
অনুরোধ উপরে ধকর তধাব্ন কম? 

বলা বঃহুল্য, বুয়ুর-গান সবই প্রায় তরল সুর ও ভাবে 
বরচত। তা ছ'ড়: নর"ারীর প্রেমই অধিকাংশ গানের হ্ষির়- 

বই। লোঃ-সগীতের এই গানগুলই সবাপক। জনপ্রেয়। 

হাথে *ল'পিয়া মুহে হর শিয়া, 
চিরিয়া মারায় গেলে পিয়া । 

সভে চিাইর! মারিহো! হে পিক 

কৈল চিরয। ন' মার। 

ভ'1সিছে পিখা পুর টিাঃবো ছে পিয়া 
শুন! নছি করছো অথথ) তর। 

হাতে গুগ্তি মুথে বশী নিয় প্রিয় যাচ্ছেন পারী- 
শিকারে । ব' বল:ছন --“পব পারধধী মের, “কস্ত কোয়েল মের 
না। কচি কচ পাত দিয়ে যখন শয্যা র১ম1] করব তখন 

আমের ভালে যদি কোয়েলের গান ন|। শোনা যায় তবে.বড়ই 

খেদের খিষয় হবে।” 

চক্গনণাছ বড়ি সেবলে”, 

সঙ্গনী হে সে তে! ভেলা পিশ্বাকে গাহ। 
ফুলবা ফুটলৈ কচন!ল। 

লু দল ভুমরে পচাশ 

রস পেলে উডল আকাশ। 

“কত যত্ধে চন্দনগাছ করলাম, ছে সবধী, দেখঙ্াম সে গাছ 

সিশ্বার। ফুল কুটলো কচনাল। কুুলর লোভে প্রমদ্রের 
এল এবং মধু নিয়ে উড়ে গেল-_” 

“এছি পারে গঙ্গা, ওহি পার যমনা 

বিচ গাঙ্গে কুটলৈ গেদ। ফুল গো। 
ওনেসে আওয়ে মালিনী বেসী॥! 

ভোড দিহা ওহি গেদা ফুল গো।” 
“কৈসে তোড়টৈ ও“ গেদা ফুলব। 

সরপাহি ভাসত হযে গেো।” 

*পূরব পশ্চিম গে বৈদ মাগাবৈ 

হাথ রস বিষ, বারবৈ গো ।” 

“্গ্গ-বমুমার মাঝ গাডে গাদা? কুল কুটেছে-_যালিনীকে বল! 
হজে এ কূল এনে হাও। মালিনী উদ্ভর দিচ্ছে, গখানে ষাপ 

আছে, আমায় কাটবে । উদ্বর হ'ল, পূর্ব-পশ্চিম হতে বৈল্ 
স্বানাব ন.পের বিষ বাড়াবার জনে ।” 

*ভেলো ভিন সারের হক্পা ছেলে! বান্ 
ধশী হে দ্রিয়ারাম। 

কোর বেটি অঙ্গন বাড়াবে গো। 

অঙ্গন বাঢ়াতে আচয় খরক গেলৈ 
কুমার কান্থে আয়ে গো। 

কি তোর রাজ! কানৃর্ধী চালাবে 
হমরে জাচর বিখ হাতপ্। 

তোহারি প্রাচন্র বিখ মাতল ছে__ 
ধনী জিয়ারাম 

তরি *তরি বিখ! মারবৈ .গা1।” 

ভোর হয়েছে মুরগীর ভাক শোনা গেল । ধনী (বধু) অঙ্গন 

বাট দিতে আরম্ত করেছে। নীচু হয়ে হয়ে কান্ত করতে 
করতে তার অঞ্চল সরে গেল । কুমাব কটাক্ষপাত করছে। তা 
দেখে বনী বলছেন-__-“আমার অধলে বিষ আছে-_কটাক্ষপাত 

ফরে আরকি করব? উতর হ'ল পনি] তামার অধলে 

বিষ মাখানো আছে ব:ট, কিন্ত আমি মন্ত্র য়ে ষনষ্ঠ 
করব।” 

“অস্বা পাতা লঙ্ী লী বেলপাতা চাকর 
কৈধন বরে দেলে বাবা মৌছ দাড়ী পঃক।” 

1র সখেদ-উক্তি শুনে বর তাকে খোশামোদ করছে-_ 
“যে তে। টাকা ল'গে খনগারী 

গে: ভালা নারী | 
এবে না! ছো'ড়িব জিনেশারী । 

কুয়ারে বাদ্ধিব হাতী আনিব শতলারী ।” 

“ওগে! ভাল মেয়ে, যত টাকাই লাঙ্ডক আর তোমায় 

ছাড়ছি না। হুধারে হা'তী বাধবে!, তোমার জনে শতনরী হার 
আনব যাতে তুমি তু হও ।” 

ভ্য়ারে ছাতী বাধ! হলে এবং শতমরী হার পেলে বৃদ্ধ 
বরের খেদ নিশ্চয় আর থাকবে না। 

“ঘুমতে কিরাত রছ্ধে বিচে ভাহন্নী 
চুন চুন বান্ধত রছে টেচ পাগঞ্জী। 
পানিয়্াকে যাত, রছি শিরে গাগন্ী 

বিচ. ঠিনা ভেলে! ভেট্ 
কৈসন মস্থরী। 

রোৌরে কে কাচে উমর, 
হ্মরে! কাবনী। 
রোৌয়ে হমরে লাল 

কৈপন মস খরী।” 

"্যাবরাস্ডায় ঘোরাফেরা করছে---সৌধিন কয়ে যাখায় 
পাগস্ঠী ধারছে। আমি যাচ্ছি হাথাক্ কলসী দিয়ে জল জ্বানতে 



পৌষ : নব জাবিষ্ভাব ২৯৯, 

এমন লময় দেখা হ'ল পথে। এ্রকেমন আচনণ | তোমার পড়ে। হয়ি মধুবনে গেছেন-_প্রাণে হড়ই ছঃখ। আমি বিষ 

হ'ল অল্প বয়দ, জামার খন্বস বেশী, তোমায় সঙ্ষে জামার থাব, এ বিরহ সহ হয় না-_আমার প্রাণ অহরহ কদলী-সবক্ষের 

আবার হাসি-ঠাটার সন্বঘ্ব ফি?” ঘত ফাপছে 1” 
ফাহা শোভে বাচ্ছুবন্ধ কাছা কঙ্গনবা তারপর-_ “লবদিন ছে হরি, 

কাহা শোছে নীল সাক্ী শুনলু আপন করি, 
ছো! গৌরী কে বদনবা। আজ রৌরে তে! শুনণল বির়ান। 

বাছে শোহে বান্ধু হাথে বঙ্গনব! য়ৌরে বিন! তে! ন বসে পরাম। রর 

অঙ্গে শোকে নীল সাদী । দম্বা করে! সাধ বিংান।” 
গোতীকে ছো বদন চিরদিন আপন বলে মেনেহ আজ পর করে দিলে। 

ক্ষণে ক্ষণে মন পরে ছে! সজন। তোম!য় ছে়ে তে৷ প্রাণ বাচে ন।, ছুতর!ং সকাল হ্যায় 

বান্ধুবন্ধের এত শোত1 কোথায়-__কম্বণেরই বা! এত শোভা ক্কপ! কর। 
কোথায়, আর নীল শাড়ী--সে আমার প্রিয় । তার উপর ভঞঙ মাসের “করম।' পর্বে ঝুমুয় গাওয়া হয়--সেগুল 

গৌর সুখখানি। বাহুতে বা, হাতে ক্ষণ, অঙ্গে নীল একটু গন্ভ;র ভাবের গান। তান থেকে ছুট গান এখানে 
শা্ী আর গৌর মুখখানি, ক্ষণে ক্ষণে যনে পড়ে সেই মুখ। দেওয়! হচ্ছে। 

গেহ বদন ন দেখি ছুশির়া আস্ধারি *গবাহতর জরে। রাধা দিন বাতি 
গৌণী কে বদন ধৈসে ফুল চম্পাকলি। অছে সুন্দর সাথী। 
কানে কুগুল শোহে নাকে বেশরী ংন মাবে ধান, 
তোহারি সুরত হুম্ বিষয়ে ন পারি। কম্পতি মাধে গাই, 

বরতী পর ঠায় ভেনু বরতী কাপলি বেটা মহিতে। সভ ধন ছাই ।” 
যৈসে ছনিয়া আধার । বন্ধযা রমদী গাইছেন-__-“দিবারাও আমার অন্তর আলে পুড়ে 

"সেই গৌর মুখখানি না দেখে ছুনিয়া অন্ধকার, গৌনীর গেল। বনের সের! হ'ল ধান আর সম্পত্তির সের! হ'ল গাভী। 
সুখখানি ঘেন ঠাপার কলি | কানে কুগুল, নাকে বেশর। হায়, কিন্তু পুসত্ভান যদি না থাকে তবে সব ধন-সম্পতিই বৃথা ।” 

তোম:র মুখখানি আমি কিছ্রতেই ভুলতে পারছি না। ভূমিতে "যেদিন কফ তোসার জনম ভেলে! 

দ্রাড়িতয় অহি। মনেহয়, জগৎ অন্ধকার আর পায়ের তলায় তরলে ভাদোয়! কে রাত 
সুমি কাপছে ।” আগিয়া খোজাতে কাঠীয়। ন মিলেই 

অঞ্জ দ্রিকে বিরহিনী গাইছেন-__ : বড়ি খে কার্টবৈ হো রাত। 
“পরল বিপতি ছৃতী জিরাওয়! জোয়াইন কে বরসি ভরবো ছে-- 
ক্ষণ ক্ষণ মন পরে শশাবলমুরতা। মহরি মরি উঠে বাপ-- 

ঘড় হুখ পরল প্রাণ ছখে নকাটাইবে ছে রাত।” 

হরি গেল মধু বন। “শিশু কফ জন্বালেন ভরা ভাত্রের রাতে, আগুন নেই, বড় 

নিতি পাবন পি'ষ খৈবু জহর পিষি কেই রাভ্জি কাটাতে হবে ।--অজ্ে বলছেন, জিয়া জোয়ান 

কেদলী পরিখে মোর ধৈসে কাপে প্রাণ ।” দিয়ে আগুন তৈরি করবো, জুগন্ধে ঘর ভরে যাধে রাত্রি 
“বড়ই বিপত্তি হ'ল__ক্ষণে ক্ষণে সেই গ্কামল মুক্তি মনে তোমার ছঃখে কাটাতে হবে না।” 

নব আবির্ভাব 
শ্রীশৈলেন্্রকু্ণ লাহা! 

বছ, বহু দিন পরে-- | যার লাগি এত অন্বেষণ, ছে ব্রতী কোরো না ভয়, পূর্ণ ভ্রত হবে এত দিনে, 

সুহূর্গঘ পথে যা, যার তয়ে ছঃদাধা সাধনা, শোন অভয়ের বাঈ, দুর ছোক্ সংশয়ের বঃখা, 
দুছুফর এই ত্রত, বার লাগি এত আরাধনা, পীর্ঘ বিস্মরণ পরে চিরপ্রিয়ে লহ আছ চিনে 
যায় তরে এ তপন্চা, যুগে যুগে এত আয়োজন, 

সেকি এল কাছে? এল, এল নাকি সেই শুতক্ষণ? চির পরিচিতে । দেখ, নববেশে এল সে দেবত1। 

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আগমনী তার গেছে শোনা ? জাগিল হুর্ছিত প্রাণ, বাজে বার্ড! হদয়ের বীণে-_ 

হবে কি সার্থক আজ সব ছুংখ, সকল লাঞ্ছনা? এল সে, এল সে আছ, বুগান্বয়ে এল ্বাধীনসা। 
ঘাছিভের পাধ দেখ! ? চগ্গিতার্থ হবে কি ত্বীবদ? 



 খুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রে বিমান-ঘাটি সম্প্রসারণ 
 ঞনলিনীকুমার ভদ্র 

সুক্তয়া&ই কংখেস কর্তৃক সম্প্রতি আমেপ্নিকার সর্বত্র বিষান- 

খাট নির্দাণের জ্ ৫০০০ লক্ষ ডলার ব্যয় মুর করিয়া এক 
'আাইন পাস হইয়াছে । তদুসারে জাগামী সাত বংপর ধরিয়া 
বিমান-খাটি নির্াণ-প্রচেঞ্টা চলিতে থাকিবে, স্থির হইয়াছে 
তিন হাজারেরও অধিক বিষান-খাটি নির্মিত হইবে । উক্ত বিবি 
অনুসারে একদিকে যেষন নুতন খাটি নির্বাণ কণ্িতে হুইবে, 
অল্পদিকে তেমনি পুরনে থাটিগুলিরও উন্নতি বিধান করিতে 
হইবে । এই উভয়বিধ কার্যে জঙ্জ &েট এবং মিউনিসিপ্যালিটি- 
অমৃহকে ১,০০০০ লক্ষ লার খরচ করিতে হইবে। ্টেটসমূহ 

বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন এবং লোক-সংখযার অনুপাতে এই 
অর্থের শতকরা পচাতর ভাগ বিতরণ করিবেন । এই সঙ্গে 
আলাঙ্কা, হাওয়াই এবং পোর্টে। রিকোর বিমান-পথের জঙও 

আরে! ২০০ লক্ষ ডলার ব্যয় বাদ্ব হইয়াছে । 

মুকতরা্ে অন্ততঃ যা্ট লক্ষ লোক বৈমানিক ব্যাপায়ে 

আগ্রহ্থাদ্বিত। সমগ্র জনসংখ্যার অন্ততঃ শতকর! সাতাশ ভাগ 

বিমানযোগে উড়িতে ইচ্ছুক। সরকারী বিষান বিভাগের 
লার্টফিকেট প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ২৫০,০০০ আর ব্যঞ্জিগত- 

ভাবে ৩২,৯০০ জন লোকের বিমান জাছে। 

বিগত বিশ বংসর যাবং বৈমাদিক বাণিজ্যের কার্ধ্য- 

কারিত! বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৫ শ্রীধানে 
সমগ্র দেশে মাঝ ৫০০টি ছোট ছোট বিমান-খাটি ছিল, আর 
১৯৪০ প্রীষ্াকের মাঝামাঝি দেশের সর্ব চার হাজার বিরাট 

বিমানবন্দর স্থাপিত হইল । এই পনের বংসরের মধ্যেই 

ই১৫০০১০০০ মাইল ব্যাপী বিমান-পথ ২৫,৫০০১০০০ মাইল 

পর্য্যস্ত সম্প্রসারিত হইল, আর যাত্রীসংখ্যা ২০ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া! ৫,১৩৮,০০০তে দ্রাড়াইল। 

বিমান বিভাগের ভাবী বিপুল সন্ভাঘনা ও উন্নতির কথ! 
পূর্বাঞ্ষেই জাচ করিতে পারিয়! অধিকাংশ ঠ্রেটই নিজ বৈমা- 
নিক-সংসদ' প্রতিঠিত করিয়াছে । কিন্তু পশ্চিমাঞলের ইঙিয়ানা 
এবং কান্সাস প্রভৃতি কয়েকটি &েট এখনো এ বিষয়ে পিছনে 

পড়িয়া আছে। পক্ষান্তয়ে, সময়বিভাগ ভূতপূর্ব্ব বিষানবাহিনীয় 
কতকগুলি খাটিকে উ্স্ত বলিয়া ঘোষণ! করায় ক্যালিফোণিয! 
শ্রবং ফ্লোরিডা £্েঁটের গবর্ণমেন্ট তাহা! হস্তগত করিবার জঞ্ত 

তংপর ছইয়! উঠিয়াছে। 

মুক্তরাঠ্রের দক্ষিণ অঞ্চলন্থ লুশিয়ানার বিষান-হাটি সম্পর্কিত 
প্রোগ্রামই সর্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক | উক্ত প্রোগ্রামে একটি 

দশ-বাধিক পরিকল্পন! করি! ৭০টি দৃতন খাটি নির্দাণের সহ 
কর] হইয়াছে । তন্গধ্যে কুডিটির নির্ঘাণ-কার্যের হ্থচন1! ইতি- 

মধ্যেই হুইয়া গিয়াছে । আগামী রাক্-বর্ধের মধ্যেই এই 
সমস্ত প্রচেষ্টায় কুড়ি লক্ষ ডপার ব্যয়িত হইবে । মিশিগান, 

টেক্সাস টি, ওহিও এবং উচাতেও এ বিষয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা 
কর। হুইয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা! কার্য পরিণত হইলে 

একমাত্র টেজাস ঞ্রটেই ৫৩২টি বিমান-বন্দর প্রতিঠিত হইবে 

বলিয়া! জাশা করা যায় । উত্ প্েঁটে বর্তমানে ৩১৯টি ধিমান- 
খাটি আছে, তগ্মব্য ১৯৬টির সংক্ষার কর। আবন্তক। ক্যালি- 
ফোণিয়ার বিমানের সংখ্যা হইবে ৪২৫) এই বৈমানিক প্রতি- 
যোগিতার ক্ষেত্রে পেনসিল্ভানিয়। দখল করিবে তৃতীয় স্থান-_ 
তাহার বিমানের সংখ্য| হইবে ২৭১7 আর এই প্রতিযোগী 

পেটসমূহ্রর মধ্যে ফ্লোরিডার স্থান সর্বনিয়ে, তাহার বিমানের 
সংখ্যা ২৪৯। অজ্ঞাত যে সমস্ত &েঁটি এই প্রতিযোগিতার 
অন্তভূক্ত নহে, তাছাদের বিমানের সংখ্যা ২০০ কিখ 
তাহধারও কম। 

বিমানশ্থাটিগুলিতে ঘাসের চাপড়া এবং গুলবক্ষাদি 

লাগানোর প্রয়োজশীয়তা! যে কত বেলী মার্কিন এঞ্জিনিঘ়ারগণ 

সন্প্রতি সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত ছইয়! উঠিয়াছেন। 

প্রস্তাবিত “মার্কিন তৃণ গবেষণাগার" অচিরেই এ বিষয়ে তথ্যাদি 
সংগ্রহে এবং পর্দীক্ষণে প্রবৃন্ত হুইবেন। বিমান-খাচির প্রাণ 

শান ধিয়া বাধানে! অপেক্ষা তৃণাচ্ছাদ্িত করিতে জনেক কম 

খরচ পড়ে । যে স্থলে কংক্রিটের বিমান-প্রাঙ্গণে একর-গ্রতি 
৯,০০০ হইতে ২০,০০০ ভলার পর্য্যন্ত খরচ পড়ে সেই স্থলে 
তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে একর-প্রতি খরচ পড়ে ৫০ হুইতে ৭৫০ 
ডলার মাত্র। 

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর মোটর-গাক়ী ইত্যাদি স্বয়ং গতিশীল 
শকট-শিল্সের যে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল দ্বিতীয় বিশ্ব- 

যুদ্ধের পর, আগামী সাত হইতে দশ বংসরের মধ্যে আমে- 
রিকায় বৈমানিক উন্নতি হইবে তদপেক্ষা বছগুণে বেলী। 

আশ] করা যায় ঘে, ব্যভিগতভাবে বিমান ক্রয় করিধার স্পৃহা! 
লোকেদের উভরোভ্র বাড়িয়াই চলিবে, কয়েক বংসরের মধ্যে 

সমগ্র মুক্তরাষ্রে ছো্ট ছোট বহু বৈমানিক সঙ্গ প্রতিত্িত হইবে 

এবং দেশের সর্বত্র বিমানযোগে ডাক চলাচলের ব্যাপক বাবস্থা 

প্রবত্তিত হইবে। অদূর ভবিষ্যতে বিমানের এই বাহুল্য 
দেখিয়! আমেরিকাকে প্উভীয়মান দেশ” জাখ্য! দিলে নিতাণ্ত 
জঅসঙ্গত হইবে না। 
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বর্তমান রেশনের ক্যালোরি ও পুষ্টিকারিতা 
শ্হরগোপাল বিশ্বাস, এম. এস্সি. 

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একখানি বিলিতা পনত্রকা খুলতেই দেখি 
প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধের নাম “শুকপ জাতির ভিটামিনের 
চাদ” এই বিরাট প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সমিবেশিত হয়েছে 
শুকরের খান্ড সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মৌলিক গবেষণার 
তালিক!। শুনে জাশ্র্ধ্য ছতে হয় যে, এই তালিকাতে 
রয়েছে ৭০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের উল্লেখ, যে্খলি থেকে 
লেখক তার প্রবন্ধের বিষয়বন্ত আহরণ করেছেন । ধারা ইতর়- 

প্রাণীর স্বাস্থ্যের কল্যাণসাধনে এতদুর যত্ববান তারা তাদের 

দেশের ননুষা-সন্প্রদায়ের শারীরিক সব্বাঙ্গীপ উন্নতি বিধান- 

কমে কত দূর আগ্রহাখিত তাহা! সহজেই অনুমেয়। আর 

আমাদের হতভাগাখদেশের লোকের! আজ ভিটামিন দূরের 
কথ! হুবেলা ছুমুঠো ভাতেরও কাঙাল হয়ে পড়েছে । এই চরম 
ছ্দশার অঙ্জ কে বা কারা দায়ী তান গবেষণার জঙ্ঞ খুব 
মাথা ঘামানোর দরকার নাই, তবে তার প্রতিকারের পন্থা! যে 
জটিল ত৷ আজ অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন | 

আমাদের বর্ধমান রেশনের খান শরীর রক্ষার পক্ষে যে 
সম্পূর্ণরূপে অন্থপযোগী তা বুঝবার জন্ত খাদ্যতত্ব সঘ্বন্ধে গভীর 
জান অনাধন্তক | কুপিম্ুর, নৌকার মাবিমাল্স, ঠেলাগাড়ী- 
ও রিকৃশ-চালক, ছ্ছুতোর, কামার, চাষী এবং অগ্ডান্ত দিনমজুর, 

যাদের গতপ্নে খেটে রোঞ্জগার করতে হয় তাদের প্রত্যেক 
বেলায়ই যে আধ সের তিন পোয়া চালের ভাত বা আটার রুটি 
দরকার তা বুবিয়ে বল! নিম্প্রয়োজন ৷ পক্ষান্তরে এ কথাও 
সত্য যে, বার! ঘরে বসে কাজ করেন সেই দোকানী, কেরাম 

বা শিক্ষক প্রন্ৃৃতির প্রতি বেলা তিন ছটাক বা একপোরা 

চালের ভাতই যথেষ্ঠ । ফলত: পরিশ্রমের অনুপাতে যে 

আহার্ম্য বেদী লাগে তা সকলেরই জানা আছে। নুতরাং 

বর্তমান রেশন-ব্যবস্থায় যখন দেখি কঠোর কায়িক পরিশ্রম 

করে খাদের জীবিকা! অর্জন করতে হয় তারাও জাটা 
চাউলে একুনে দৈনিক আধসেরেরও কম পাচ্ছেন তখন এর 

পরিণাম যে কতদূর মারাম্বক হফৃতে পারে ভেবে আতঙ্কিত 
হুই। এতে তাদের শরীর ক্রেমশঃ ভেঙে পড়ে। তাও! 
শরীরে ব্যাধির আক্রমণ বেশী হয়, ফলে লোকের কর্শক্তি 

ভ্রাস পায়। কর্ণশক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিকও সেই 
অন্থপাতে কমতে থাকে; পরিণামে লোকের] দারিত্র্যের 
নিয়তম ভরে ক্রমশঃ নেমে জাসে এবং জাতির ধ্বংস ক্রমশঃ 

মিকষ্টবর্ভা হতে থাকে । 
সন্দ্রতি ব্রিটিশ মেডিক্যাল জানালে যেজর জেনারল সার 

জন মেগ (84617 ) লিখেছেন-_-ভারতের এই অশ্নাভাবের 

মূল কারণ হচ্ছে ভারতীয়দের অত্যধিক সন্তান-প্রজনন। 

পঞ্চাশের প্রলয়দ্বর মধপ্তরের মধ্যেও নাকি বাংলাদেশে জন্মের 

১৯ 

হার কমে নাই। তিনি আরও.বলেছেল যে, লোধ্পমাজের 

সচ্ছল অবঙ্থা হলে জশের হার শ্বভাবতঃ কমে জাসে; কিন্ত 

ত্রিবান্কুর রাজ্যে সুশাসন এবং তজ্জনিত সচ্ছলতা সত্ত্বেও 
সেখানে ১৯২১ সালধেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ' 

শতকরা ৫০ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । নুতরাং ভতারতবর্ধে 
সচ্ছল বা জসচ্ছল কোনও অবস্থায়ই জন্মের হার 'কমছে না 

বলে তিনি 'ছ£খের সহ মন্তব্য করেছেন । তার মতে ভারতে 

শন্ত উৎপাদন বাড়িয়ে কোনও স্থায়ী লাভ হবে ন। যতদিন ন! 

এদেশের লোকে জঙ্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিশেষ তাবে অবহিত 
হুন। যদিভার কথা সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায় তথু 
একথ। স্বীকার্ধ্য যে জামাদের দেশে শিশুম্তত্যুর আধিক্যের 
বরুন লোকসংখ্যার প্রকৃত বৃদ্ধির হার পাশ্চাত্যের অনেক 
দেশের চেয়েই ঢের কম। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, থাদ্যাভাব সমন্তার প্রস্কত সমাধান 
কি? 

আমাদের ত মনে হয়, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারপূর্বক 
জনগণের দায়িপ্বজ্ঞান ও কর্ণ্স্পৃহা! উদ্ধীপিত ফ্ষরলে, উপযুক্ত 
ব্যবস্থ! অবলম্বনে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ 
করে চাষীদের কর্মশক্তি বাড়িয়ে তুললে, ক্ক্িম সাব প্রচুর 
পরিমাণে প্রত্থত করে সুলভে ব্যবহারের ব্যবঙ্া হলে এবং 

অতিবৃষ্টি ও অনাবহ্টি জনিত শন্তহানি রোধ করলে দেশে 
জনসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠলেও খাভাভাবের আদো 

আশঙ্কা থাকবে না। | 

আপাততঃ আমাদের বর্তমান রেশনের খানের গুণা্চণ 

বিচার করা যাক। খাভের পুষ্টিকারিতা বা খান্ধ মান লত্বন্ধে 

বুধতে হলে খাছের উপাদান এবং বিভিন্ন খার্ডকি ভাবে 
আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে মোটামুট জান থাকা 
আবন্তক | বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের কলে খাদ্যের বিভিন্ন 
উপাদান ও গুণাঞ্চণ এবং আমাদের শরীর গঠন ও পোষণে 
তাদের ক্রিয়াও স্থিরীকৃত হয়েছে । খাদেযাপাদানগুলি প্রধানতঃ 
শিয্ললিখিত কয়টি শ্রেমটতে বিড়ক্ত । যথা- কার্বোহাইড্রেট 
অর্থাৎ শর্করা! ও শ্বেতসার, মেহপদার্থ, প্রোটন বা আমি 
পদার্থ, ভিটামিন, লবণ-পদ্দার্থ ও জল । এর মধ্যে শরীরেন্ব 
তাপ ও শক্তি পরবরাহ করে প্রথমোক্ত তিনটি উপাদান-_- 

যদিও প্রোটিনের অন্ততম ক্িয়া! হচ্ছে লবণ-পদার্থের মতই 
গঠনমূলক | আমরা! সচরাচর যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তার 
অধিকাংশের মধ্যেই খাদ্যের একাধিক উপাদান বিদ্যমান 
থাকে । ডালের মধ্যে আমর! অধশ্তট সচরাচর কেবল 

মাত্র মসুর ডালকেই আমিষ বলে বরে থাকি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণে নিণাঁত হয়েছে যে, সকল জাতীয় ভালেই শতকর! 



৩৬২ 

প্রায় ২৫ অংশ থাকে আমিষ পদার্খ। এমন কি চাল, আটা 
গোলজআনুর মধ্যেও যথাক্রমে শতকরা সাড়ে ছয়, সাড়ে তের 

ও দুই ভাগ আমিষ পদার্থ থাকে । চাল, জা্টা ও ডালের 

অবশিষ্ট প্রায় সবটুকুই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট । গোলনানুর 

ত আশ ভাগই জল, অবশিষ্ট ছুই ভাগ আমিষ পদার্থ বাদে 

প্রায় সবটাই শ্বেতসার (কার্বোহাইড়ে্ট )। নির্জল! চিনি 
“বা 8কোজ বিশুদ্ধ কার্ব্বোহাইঞ্জেট এবং বিশ্তদ্ধ ঘি বা চর্ববিতে 
যোল আনা স্সেহ্পদার্থ বিদ্যমান। অবশ্ত ভাল ঘিতে 

স্নেহপদার্থ ছাড়া ভিটামিন এ এবং ভি থাকে, তবে তার 

পরিমাণ এত কম যে জমুত্রে জলবিন্দুর সঙ্গে তুলনীয় । শ্বভাব- 

জাত কোনও খাদ্যেই মানুষের শরীর রক্ষার উপযোগী সমুদয় 

খাদ্যোপাদান থাকে না। এবিষয়ে ছুধই একমাত্র ব্যতি- 
করম। হুধে কার্বোহাইড্রেট (ল্যাকটোক্ধ বা হঞ্শর্কর! ), 
প্রোটিন (ছান! ও ল্যাক্টি আলবুমিন ), নেহপদার্থ ( মাখন ), 
লবণ-পদার্ধ, কয়েকটি ভিটামিন ও জল- সবই বিদ্যমান । তবে 

পরিণতবয়ফের পক্ষে & খাদ্যোপাদানগুলি যে অনুপাতে 

আবন্কক ছুধে সেই পরিমাণে না থাকায় এবং অনেক প্রকার 

ভিটামিন ও লবণ-পদার্থের অভাব নিবন্ধন শুধুছ্ধ্ধ পান করে 

বয়ক্ক মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না। খাদ্যের উপাদান 

সম্বন্ধে আমরা মোটীসুটি বুঝতে পারলাম, এখন তাপ ও শদ্ধি 
সঞ্চরকারী উপাদানগচলির কার্যকারিতা ও শরীর রক্ষায় তাদের 

উপযোগিতার বিষয় জানতে চেষ্টা করব। 

তাপ ও শক্তির একটিকে ঘে অপরটিতে রূপান্তরিত কর! 

যায় সেকথা জনেকেরই জানা আছে। হাতে হাতে ঘর্ষণ 

করলে শক্তি ভাপরূপে প্রকাশ পায়-_তাপের প্রভাবে শক্তি 

উৎপাদনের অন্তত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কয়লার তাপে জঅলকে বাম্প 

করে তন্ারা রেলগাড়ী চালানো । তাপের পরিমাণ যে “মানে? 

মাপ! হয় তাকে বলে ক্যালোরি । এক তোলা বিশুদ্ধ শির্জলা 

চিনি বা ময়দা! পোড়ালে মোটামুটি হিসাবে ৪৫ ক্যালোরি 

তাঁপ পাওয়! যায়। ১ তোলা বিশুদ্ধ নির্জলা মাছ বা মাংস 

পোড়ালেও এ পরিমাণ তাপ জন্মে। পক্ষান্তরে ১ তোলা 

বিশুদ্ধ ঘি বা চর্ধিব দগ্ধ করলে তা থেকে প্রায় ১০০ ক্যালোরি- 

তাপ পাওয়া যায়। চিনি পুড়ে গেল বলতে রাসায়নিক ভাবে 

এ কথাই বুঝত্তে হবে যে, চিনির বগুতে,যে কার্ধন থাকে তা 

বাতাসের অক্সিজেন গাসের সঙ্গে রাসায়নিক সংমিশ্রণে কার্বন 

ভাই-ন্মকৃসাইস্ধে এবং চিনির ছাইড্রোজেন পরমাণুগুলি অনুরূপ 

মিশ্রণের ফলে জলে পরিণত ছয় এবং এই রাসায়নিক 

সংষিশ্রণ যখন ঘটে তখন অনেকটা! তাপ নির্গত হয়ে থাকে । 

বি চিনি প্রভৃতি খাদ্যবস্ত আমরা যখন গ্রহণ করি তখন সেগুলি 

পরিপাক -যস্ত্রের বিভির রসের ক্রিয়াতে নৃতন ক্ষুপ্রাবয়ব পদার্থে 
পরিণত হয় এবং এইগুলি রক্তশ্বোতে প্রবেশ করলে রক্তের 

লোহিত কশিকা! বাহিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে তাদের কার্বান 
ও হাইফ্রোছেন রাসায়নিক সপ্মিলদে যথাক্রমে ক্ষার্বান ডাই- 

প্রবালী 
হই রস, জর উপ জা হত 9: এ এটি রসি রি 
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অক্সাইড ও সবল উৎপর করে এবং সঙ্গে লর্গে তাপ নির্গত হুয়। 

এ যেন বিন! আগুনে হহ্নক্রিয়া। বলা বাহুল্য, উয় ক্ষেত্রেই 

(বাহিরে পোষ্তালে বা শরীরের মধ্যে ক্বপাস্তরিত ছলে ) সম- 

পরিষাণ পদার্থ থেকে ঠিক সমান পরিমাণ তাপই পাওয়া যায়। 

এইমাত্র উল্লেখ কর! হ'ল যে, খাদ্যোপাদানগুলি পদ্দি- 

পাকান্ছে ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থে রূপাত্তপ্নিত হয়ে রক্তশ্রোতে প্রবেশ 

করে। কার্বোহাইড্রেট থেকে যে রূপান্তরিত নুতন পদাখ 

জশ্মে তার নাম প্লূকোন্জ। আমিষ পদার্থ থেকে পাওয়া বায় 

বিভিন্ন জ্যামিনে। এসিড এবং ছেহ্পদার্থের শেষ পরিণতি হচ্ছে 

গ্লিসারিন ও কয়েক প্রকার জৈব আ্যাসিডে। ৪,কোজ, 

মিসারিন এবং জৈব আ্যাসিভ পূর্ববোভ্ভভাবে দগ্ধ হয়ে শরীরের 

তাপ ও শক্তি সরবরাহ কয়ে কিন্তু প্রোটিনজাত আযমিনো- 

জ্যাসিডগুলি প্রধানতঃ নুতন মাংসপেশী গঠন ও ক্ষয়প্রাপ্ত 

পুরনো পেশীগুলোর ক্ষতিপূরণ করে এবং তদতিরি্' অংশ 

গ্লকোন্জের মতই দগ্ধ হয়ে তাপ ও শঙ্তি উৎপাদন করে। এই 

কারণে মাছ-মাংস বেখী পরিমাণে খেয়ে হজম করতে পারলে 

তাতে অনেকট। ভাতরুটি খাওয়ার কল পাওয়া! যেতে পারে। 

পক্ষান্তরে শরীরের চাহ্দামত আ্যমিনো-আ্যাসিভ ঘি খাদ্য 

থেকে না-পাওয়া যায় তবে শরীরের মাংপপেশী ক্রমশঃ ক্ষয় 

প্রাপ্ত হয়ে অপরিহ্াধ্য প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে | এই শোচনীয় 

অবস্থা শরীরে ভাঙন ধরারই নামান্তর । মাছ হব কমশঃ যে 

ভাবে আমার্ধের আয়ভের বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে খ্বান্থে)র 

শোচনীয় পরিণতি যে জনিবার্ধ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

অনেকে ধ্রিজ্ঞাসা করিতে পারেন শরীরের মধে)ও যখন 

দহন-ক্রিয়াই & চলছে তখন ভাতে বদলে কয়লা বা 

পেট্রোপে এ কাজ চলতে পারে কিনা। একথার উর 

এই, শরীরের যন্ত্রাদির গঠন এরপভাবে নিয্নিত যে, 

কয়েকটি বিশেষ পদার্থ ভিন্ন অন্ত কিছু ধমনীর রঞ্ঞন্মোতে 

প্রবেশ করতে বা দঞ্জ হতে পারে না। কয়লা যত গুড়ে! 

“করেই খাওয়া ধাক তা হজম হবে না, কাজেই রক্তশ্রোতে 

পৌছ্ুতে পারবে না পেট্রোলের বেলাতেও এরপপ। তারপর 

কত যেজাত এবং অজ্ঞাত পদার্থের সহযোগিতায় এই দছন- 

কার্য চলে, তার প্রন্কত রহন্ত এখনও পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয় 

নি। পক্ষান্তরে সম পরিমাণ খাদ্য কয়েকজন সমবয়সী 
বাক্তিকে খাওয়ালেই যে তাতে সমান পরিমাণে তাপ উৎপন্ন 

হবে একথাও বল! যায় না। ঘার পরিপাকশক্তি যত অধিক 

তার রক্তল্লোতে ধ খাদ্যের জীর্ণ অংশ তত রেশী পরিমাণে 

যাবে, ফান্জেই সে এ খাদ্য থেকে বেদী শক্তি আহরণ করতে 

পারবে এবং অধিকতর শক্তিমান ও কর্পক্ষম হবে। 
বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেছেন, বিভিন্ন বয়দের জী 

এবং পুরুষের নিক্্য় অবস্থায় কত ক্যালোরি-শক্তি খরচ হয় 

এবং বিডির প্রকারের পরিশ্রমের দরুনই বা ক্যালোরি-শকিন 

ব্যয় কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হতে পারে নিচ্ছি 
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অবস্থায় আবার শক্তি খরচ হবে কেন? এত উত্তরে বল! ধায়, 
ষাহষয যখন চুপচাপ বসে থাকে তখনও তাহার ফুসফুস প্রতি- 

নিক্বত বাতাস গ্রহণ ও বর্জন করছে, ছাংপিও রক্ত পাম্প করে 
সার! শরীরে সঞ্চালিত করছে, পর্িপাকশক্তি সক্রিয় রয়েছে, 

মস্তি চিন্ত। করছে--এইকপ বিভিপ্র শানীরধপ্ত্রের ক্রিয়-পরি- 

চালনার ও শরীরের তাপরক্ষায় শপ্ি বায়িত হচ্ছে । পুর্যেই 

বলেছি খাদ্যোপাধানগুলি শরীরে দগ্ধ হয়ে এই তাপ জন্মে 

এবং কোন্ প্রকার খাদ কত ক্যাপোরি তাপ ধিতে পারে 

তাও নিরীত হয়েছে, নৃতরাং যখন খুঝতে পারি রাম বা শ্তামের 
দৈনিক ছ'হাজার কা।লোরি দরকার তখন তাদের কতটা 

চাল, ডাল, তেল ইত্যাধির প্রয়োজন তা অঙ্ক কষে বার কর! 

যায়। নিয়ে বয়সতেদে ক্যালোরির চাহিদার ছ্সাব দেওয়। 
হচ্ছে ৫ 

১৩ বংসরের ভর্ধবয়স্ক পুরুষের যদ্দি ১০০ ক্যালোরি ধর যায় 

তবে” ” 2” স্তীলোকের লাগে ৮৩ ক্যালোরী 

".. ” শিশ্পতম বাপিকবালিকার " ৭০ 

৬ পদ * শিশুদের ৫০ রর 

অবশা শারীরিক পণ্দশ্রমের তারতম্য অন্ুপা্ধে পরিণত- 

বয়স্কের উপরোজ্ঞ ১০০ ক্যালোরির স্বলে ১২৫ বা ১৫০, খুব 
কঠিন পরিশ্রমকারীর পক্ষে ২০০ বা ততোধিক ক্যালোরি 
পর্যাপ্ত দরকার হয়ে থাকে । একটি কথ! মনে রাখ! উচিত 

যে, বেশী শারীরিক পরিশ্রমে আমিষ পদার্থের পরিমাণ না 
বাড়িয়ে কেবলমাত্র স্রেহপদার্থ ও কার্বোহাইকেটেপর পরিমাণ 

বাড়িয়ে ক্যালোরির পরিমাণ পুষিয়ে নিলেই চলে। তারপর 
ধার শরীরের ওজন যত বেশী তার তত বেশী ক্যালোরি এবং 

শীতকালে শ্রীষ্বকাপের চেয়ে বেশী ক্যালোরি আবশ্যক হয়। 

আমাদের মধ্যে হক্স শান্রীরিক পরিশ্রম ধারা করেন যেমন, 
কেরানী, দোকাশী, শিক্ষক প্রস্তুতির দৈনিক হু-হাজার সওয়া 

ছু-হাজার ক্যালোরি দরকার | ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে ধারা 
হাতে-কলমে কাজ করেন এবং যেসকল কুলি মাঝারি 

রকষের পরিশ্রম করে তাদের প্রায় তিন হাজার ক্যালোরি 

এবং যার! কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের প্রায় চার 

হাজার ক্যালোরী আবশ্যক । 
এখন বতর্মান রেশন-ব্যবন্থামত সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক এক- 

একজন ভগ্রলোকের জন্ত যে পরিমাশ আচী, চিনি ও সরিষার 

তৈল বরাদ্দ আছে তাতে দৈনিক কত ক্যালোরি হয় হিসাব 

করে দেখা ঘাক্। 

চাউল দৈনিক ১৫ তোলা অর্থাৎ ৫৮৬ ক্যালোরি 

আটা » ১০ » * ৩৯১ ক্যালোরি 

চিনি ৮» ২১৪ ৮ ৮ ৯৭ 

সঃতৈল » ১৪২ ৮ * ১৪৫ 

এছনে ১২১৯ ক্যালোরি 

বর্তমান রেশনের ক্যালো:র ও পুকারত। ৬ 

(অবশ্য রেশমের সরিষার তৈল যদি গায়ে না মেখে 
রাষ়্ায় সবটাই ব্যবহার কর! হুয়।) 

বল বাহুল্য, চাষ্টল আর্টা বাবদ “ঘ পরিমাণ ক্যালোরি 
ধর! হ'ল কার্ধ্যক্ষেত্রে ঠিক ততটা পাওয়া যাবে না, কারণ 

রেশনের জাটা চাউলে ধুলো-বালি কাকর-ভূষি প্রভৃতি মিশ্রিত 
থাকে । সেখলো বাদ দিলে ওজন অনেকটা কম হবে। 

দেনিক এক ছটাক ভাল, এক ছটাক মাছ এবং গোল আলু; 
রাঙ1 আলু, কচু, কাচাকলা, পেঁপে, যুলে৷ ইত্যাদি সংযোগে 

য্দধি অন্ততঃ আরও এক পোয়। খাওয়। যায় তা হলে অতিরিভ 

৪২৫ ক্যালোরি পাওয়া হাবে। তাহলে একুনে গিয়ে ধারায় 

১৬৪৪ ক]ালোরি, সুতরাং ছু-হাজার ক্যালোরিতে পৌনছুতে 
আগ্রও প্রান্ধ সাড়ে তিন শত ক্যালোরি আবশাক। যদি 
প্রত্যহ সকালে-বিকালে অণ্ততঃ আধ পোয়া চিড়া বা মুড়ি 

অথব! খোস! ছাড়ানে! এক ছটাক চিনাবাদাম দিয়ে জলযোগ 
কর] যার তবে টীয়-টোয় ছু-হাজার ক্যালোরিতে উঠতে 
পারে । অবশা উপরোক্ত খাদ্য-তালিকায সর্ববাঙ্গীণ পুষ্টিকারক 

অনেক ভিটামিন এবং লবণ-পদার্থের অন্ভাব বিদ্যমান । সেই 

খাটতি কথফিত পুরণ করতে হলে রোজই কিছু টাটকা শাক- 
স্জী ও একটি পাতিনেবু খেতে হবে এবং অবস্থায় কুলোলে 

মাঝে মাঝে হব, ডিম এবং অন্ততঃ চুনে! মাছের মাতা! বাড়িয়ে 
দেওয়া প্রয়োজন । 

ধারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করেন, যাদ্রের দৈনিক 

তিন হাজার থেকে চার হাজার ক্যালোরি দরকার তারা 
বত'মান রেশনে কত ক্যালোরি পাচ্ছেন দেখা যাক । 

ধৈনিক বরাম্ধ চাউল আটা! চিনি তেল সব কিছুতে মিলিয়ে 
এদ্ধের ১৬৩০ ক্যালোরি হয়, অবন্জ চাউল প্রভৃতির তেজালের 
দরুন কিছু বাদ যাবে। এরা যদি দৈনিক ভাল ছ-ছটাক, 

জাধ পোয়া পাও আলু, কচু, মূলে ইত্যাদি তরিতয়কাখি 
রন্ধন করে খান এবং প্রত্যহ আধ ছটাক মাছ খান তবে আরও 

৫১০ ক্যালোরি পেয়ে একুনে দৈনিক ২১৪০ ক্যালোরির 

যোগান দিতে পারেন ৷ শ্বতরাং ধারা কঠিন শারীরিক শ্রম 

করেন বর্তমান রেশন ব্যবস্থান্থযান্ী যা খাদ্য তার! গ্রফ্ণ 
করেন তাকে আধ-পেটা থাওয়া বলে গণ/ করা যেতে পারে । 

কান্ধেই রেশনের খাদ্যের অতিরিক্ত উপরোক্ত ভাল তরি- 

তরকারি ছাড়া এর উপরে এর] দৈনিক এক পোয়' ছাতু 'বা 
চিড়! খেলে প্রায় তিন ছাজার ক্যালোরি পেতে পারেন । 

সামধ্যে কূলোলে এর! যদি এর ওপর খোস! ছাড়ানো! এক 

ছটাক চিনাবাদাম দৈনিক খেতে পারেন তবে. প্রায় ৩৩০০ 
ক্যালোন্সির সংস্থা হতে পারে । এদের খাদ্য সম্বন্ধে ঘে 

ব্যবস্থার কথা বল! হুল এতে ক্যালোরি-সমস্তার অনেকটা 

সমাধান হলেও কঙকগুলি অত্যাবশ্যফ ভিটামিন ও লবণ- 

পদার্থ থেকে এ রা. বফিত হুচ্ছেন । এজভ এদের রোজই শাক, 
কাচা সুলো, কাচা পেয়াহ, ব। পেয়ার প্রভৃতি সময়োপযোগী 



৪৪ 

ফলমূল খাওয়া উচিত । মাঝে মাঝে পু'ট, চেরা প্রতৃতি 
ছোট মাছ পর্নিপাক শক্তি অনুযায়ী বেশী করে খাওয়! এদের 
স্বাধ্যরক্ষার জন্ড নিতাস্তই অপরিহার্য | 

এই রেশনের একটি প্রধান ত্রুটি সরযার তেলের অল্পতা । 
বাংল। দেশের জ্ধকাংশ লোক, বিশেষত: শীতকালে, 

শি পবা 

গায়ে সরিষার তেল মাখেন ; অনেকে মাথায়ও এই তেলইনু 
দিয়া থাকেন। অথচ রেশশের তেলে একটি ডাল ও একটি 

তরকার রান্না করণে গায়ে মাখার তেই থাকে শা, সুতত্নাং 

কি ধিয়ে আগ গৃরহিমীর' শাক বা চুমোমাছ রাম; করবেন? 
অথচ শেষোক্ত ধ্িনিষণ্ডলি ন! খেলে ক্যালোরির বিশেষ 

ঘাটতি না হলেও ভিটা!মন ও লবণ-পদার্ধের অভাবেই শরীর 
ভেঙে পড়বে । এই কারণে যার! কঠোর শারীরিক পরেশ্রম 

করেন তাদের জন্জ মা্গ রন জাতীয় কোনও সস্তা স্রেহুপদার্থ 

রেশনের অখ্ঠভুক্তি করবাপ ব্যবন্ধা করা নিতান্তই আবশ্যক। 
যদিও দেখ! গেছে শহরের 'তাপে যে সকল স্েহপদার্থ তরল 

অবন্থায় থাকে পেওুলিই সহ্জপাচ্য | শীতকালে পেশনে 

চিনের বরাশ্থ বাড়াশে। ব! সম্ভায় ভাল গুড়ের বাবদ্থা করাও 

বাঞ্ছনীয় । পূর্বেই বলেছি শীতের জণ্ত বেশী ক্যালোরি খরচ 
হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই বাংলাদেশে পুর্বে শীতকালে 
পায়েস, পিঠে প্রভৃতির প্রচুর প্রচলন ছিল যার স্তি 
আজও বংন করে চলেছে পৌষপার্ষণ কথাটি । নারকেল, 

ছুব, ক্ষার, গড় খা চিনি পিকে প্রধান উপাদান এবং এগুলি 
ক্যালোন্বি এবং সর্বাঙ্গীণ পুষ্টিকারিতাশন দিক্ থেকে খুব 

উপাদেয় উপকরণ ৩া সকলেই জানেন। 

আমি কঠোগ্ন পরিশ্রমকানীদের খাদ্যে ছাতু, চিনাবাদাম, 
ছোলাভাজ।, চিন্তা প্রভৃতি ধিয়ে ক্যালোরি বাড়ানোর পরামর্শ 

দিয়েছি, তবে যেখানে ছাতুর সেরই বার আনা, এক টাকা 

সেখানে এ উপদেশ কট কার্যযকর্শী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। পু*টি, টেংরা, বেলে, খল্সে প্রভৃতি মাছ এবং মৃলো, 
মটে, পালং, কলমি প্রতৃতি শাক আহার করে লবণ-পদার্থ ও 

ভিটামিন সংগ্রহের কথ! বলেছি কিন্তু যেখানে পু*টির সেরই 
পেড় টাকা, ছু টাক! সেখানে গরিবের পক্ষে পুষ্টিকর আহার্য্য 
যোগাড় করা যে কত কঠিন তা বলাই বাহুল্য । 

যে সময়ে আমরা ঞ্িনিষের ছুদ্প্রাপ্যতা এবং ছন্মুল্যতার জন্ত 
চিনাবাদাম, ছোলা-ভাজা, ছাতু ও পু"টিমা প্রভৃতি জকি ফিং- 
কর খাসামগ্রীর সাহায্যে শরীর রক্ষার উপায় চিন্তা করছি 

ঠিক সেই সময়ে বিলাতে আদর্শ খান্ধের বরাদ্দ কি ধর! হয়েছে 
নিয়ের তালিকায় ত। দেওয়া! হ'ল । এ কথা হয়ত অনেকেই 

প্রবাসী ১৩৫৩ 

জানেন যে, গদেশের রেশনের মান উন্নত করে ইতিমধ্যেই এ 

আদর্শ কাধ্যে পরিণত করার বচন! হয়েছে। 

দৈনিক একজন প্রাপ্তবয়দ্ের বরাছ্ছ ক্যালোরি 
ছয় ছটাক হুব ১৯০ 

১টি ডিম বা ২ ছটাক কড. মাছ ৮৫ 
আধ পোয়া চ'ুহখন মাংস ১৭০ 

এক ছটাক পনির ২৪০ 

আল পোয়! মাখন ব। মার্গারিন ৯২০ 

৯ ছটাক আট র কুটি *২৩০ 

১ ছটাক নি ২৩০ 

দেড় পোয়া গোল আলু ২৮৮ 

১টি কমলালেবু বা ২টি আপেল 
ও ১টি কলা | ৩৫ 

চ্ঠালাড, ১০ 

আধ পোয়া রান্না-কর। শাকসজা ২২ 

৩৪২০ 

বলা বাহ্ল্য, এই খাস্তে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও লবণ- 
পদার্থ গুঠিও পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়। 

অনেকে হুয়ত বলবেন এ খান £ক বাঙালীগা হন্গম করতে 

পারবে । আমি খলি নিশ্চয়ই পারবে, বরং এর চেয়ে পর্নিমাণে 
অক এবং অধিকতর পুষ্িকর থাগ্ সেদিন পধ্যস্জও বাংলার 
মধ্যবিভ ও জোতধার-জমিপার শ্রেণীর লোক অনায়াসে 

হজম করতেন এনং শঞ্িও রাখতেন তারা অসাধারণ । 

আমিষ-নিকামিষ আলোচন! প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এক 

স্থলে বলেছেন-_“সেকেলে পা়াগেয়ে জমিদার এককথায় দশ 

ক্রোশ ছেঁটে দিত, ছুই কুড়ি কই মাছ কাটানুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, 

এক-শ বছর বাচত । এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ 

বাডালী খাওয়|_-উপাদেয়, পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া | পূর্বব- 
বাংলার ওদের নকল কর যত পার ।” 

জাধুনিক খান্বিজ্ঞান একথা! অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ 

করেছে যে জাতির সর্বালগীণ স্বাস্থ্য ও শৌর্যবীর্য্য প্রধানতঃ 
আমিষ খানের উপরই নির্ভর করে। প্রচলিত আমিষ খাদ্য 
যদি ক্রমশঃ ছুপ্প্রাপ্য ও ছুমূল্য হতে থাকে তবে জাতিকে 
বীচ্চার মত বাঁচতে হলে, কঠোর আীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে 
হলে, আবন্তক বোধে রুচি এবং সংস্কারের আমল পরিবর্তন 
করে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সন্মত, বিভিন্ন প্রানীর মাংসাহারের প্রচলন 
করতে হুবে। 



দ্বারিকানাথ ঠাকুর 
(১৭৯৬---১৮৪৬ ) 

্্ীনির্মলচন্দ্র সিংহ 
বাঙালী আত্মবিস্বত জাতি-_ এই বহু-প্রচণ্জত প্রবচমের সমর্থনে 
প্রাচীন হীতিস্থাস সম্পর্কে আমাদের অঞ্জতার উল্লেখ না করিলেও 
চলে। মাত্র শত বৎসর পুর্ধে বিদেশে যে একজন দিকপাল 
বাঙ্গালীর কর্মবল জীবনের অবসান খ্টে গাছর সম্পর্কে 

আমাদের অজ্ঞতা ব! ওধাপীনা এই প্রব১নকে সমর্থন করে। 

দ্বারিকানাথের কর্খবহুল জীবন সম্পর্কে আমাদের বর্তমান 
ওদাসীনের বথে্ কারণ আছে । প্রথমতঃ, চাুরীগত প্রাণ 
মধ্যবিজ্ত বাঙালী সমাজে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীনবীশ ত্রাহ্মণ- 
বংশীয় বপিফের আবির্ভাব একটু ছুর্বোধা ও ঈভাবত;ই হুঙ্ের 
ব্যাপার। দ্রারিঞানাথ ভাতে আধুনক খ্যখপায় ও 

বাণিক্ষোর পথ শ্রদর্শকদেখ এবং আধুনিক শিল্পের প্রবত্কদের 

অন্ভতম | হিন্দু কলেঞ্জ, ষেঁডকেল কলেজ, গতীদাধ্ মিবারণ বা 
প্রেস আইন সম্পর্কে তাহার কাধ্যকলাপ সুবিদিত। খণ্ডতমান 
প্রবঙ্ধে এই কার্ধযাখলী বাদ দিয়! ফেবল তাহার বণিকর্জীবন 

সম্বন্ধেই আলোচন! করা যাইতেছে । 

১৭৯৬ শ্রীঞান্দে জোডাসাকে। ঠাকুর-পরিবারে দ্বারিকা- 

শাথের জন্মহয়। তাহার জ্যেক্ঠতাত রামলোচন নি£সস্তান 

ছিলেন । তিনি দ্বাগ্রিকানাথকে দত্বক গ্রহণ করেন রামলোচন 
বালক দ্বারিকানাথের শিক্ষার জঙ্জ তণানীতন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ 

শিক্ষক ও মৌলবী নিযুক্ত করেন এবং াল্যাববি ঘারিকানাথ 

ইংরেজ বণিকদের সহিত সহজে মেলামেশা করিতে অত্যন্ত 

হন। ধারিকানাথ কৈশোরেই পৈতৃক ভ্ুসম্পতি রক্ষণা- 

বেক্ষণের কাধ্যে মনোনিবেশ করেন এবং অসামান্ত দক্ষতার 

পরিচয় দেন। ভুমি আইন সম্পর্কে তাহার এমন বুাংপভি 
'জন্গে যে বাংল] ও বাংলার বাহিরে বর্তমান যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলের 

বহু জমিদার তাহাকে আইনখটিত বিষয়ে পরামর্শদাতা নিযুক্ত 

করেন। কয়েক বংসব্রের মধ্যেই তিনি বহু ভূম্যধিকারীর 
বিবিধ বৈষয়িক কার্ষোর জত "এজেন্ট" নিযুক্ত হন এবং স্বীয় 
ভূসম্পতির উৎপন্ন পণ্যের ব্যবসায়ও এই সঙ্গে চালু করেন। 

ঠাকুর-পনিবার ঈষ্ট ইঙ্িয়া কোম্পানীর সহিত লবণের কারবার 
কলিকাত। আগমনের পরই সুরু করিয়াছিলেন | দক্ষ ঘারিকাঁ- 
নাথ এক্ষেত্রেও শীগ্রই সুনাম অর্জন করেন। 

দ্বারিকানাথের বয়স যখন অজ্িশ সেই সময় কোম্পানীর 

রাজস্ব ও লবণ বিভাগে একজন বিচক্ষণ বাঞ্জির প্রয়োজন হয় 

এবং তাহার! দ্বারিকানাথকে ইহা গ্রহণ করাইতে সমর্থ হন। 
মধ্যবিভ বাঙালী সমান্ু তখনই ইংরেজী শিক্ষার আবর্তে পড়িয়া 

কোম্পানীর চাকুরীর মহিমা স্বীকার করিতে সুরু করিয়াছেন । 
তখন প্রাচীন বশিকশ্রেনলী লোপ পাইতেছিল, জগৎ শেঠের 

সন্তন-সন্ভতি তখন অর্ধাহারে, অনাহারে কোম্পানীর চাকুষ্ী 
তক্ষা করিতেছিল, অপর পক্ষে তখন লর্ড কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় নূতন অভিজাতশ্রেমীর উদ্ভব 
হহতেছিল। ছাপিকানাথের পিতামহ ইংরেজ কোম্পানীর 
আমলাতন্তে বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছলেন। এরপ পরি- 

খিতিতে ১৮২৬ গ্রষ্টাঞকধে দ্বঃরিকানাথের চাকুরী গ্রহণ একটি 
অভাবনীয় ঘটনা ণহে। অভাবশীয় ঘটন। ঘটিল আরও আট 

বংসর পরে যখন তিনি কোম্পানীর চাকুরীতে ইস্তকা দিলেন। 

ইতিমধ্যে তাহার কর্ম কুশলতায় ও সততায় ঘবারিকানাথ কয়েক 

বৎসরে মধ্যেই শুষ্ক, লবণ ও রাজধ বোের দেওয়ামের পদে 
উন্নীত ্হপেন। শত খৎসপ্ন পরে এই পদের গুরুত্ব ও মধ্যাদা 

উপশ/ঞ্জ কাঁরতে হইলে €কোম্পানীর তদানীস্তন শাসনতঙ্ত্রের 

অধস্থা জান! প্রয়োজন । দ্বাঁরফানাথ এই গুরুত্বপূর্ণ পদের সকল 

কারা দক্ষতার সত নির্বাহ করিয়াও নিজ সম্পতি রক্ষণে 

এবং বাধশায়াদি প:রচালণে অবহেল। করেন নাই, এমন কি 
নব প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কেরও তিনি প্রথম হইতেই একজন 

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কি উভয়ক্ষেত্রে সমান কৃতিত্ব অর্জন 

অপস্তব বোধ হওয়ায় আটভিশ বৎসর খয়সে ঘ্ারিকানাথ 

আমলাতগ্রের সহজ ও ছুশিখি& পৰ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন 

জীবিকার অনিশ্চিত ও বন্ধু পথ এহ্ণ করিলেন । যদি বাঙালীর 
ইতিহাসবোব থাকিত তাহা হইলে ১৮৩৪ গ্রষাব্ের এই ঘটনা 
১৮০৫ শ্রাষ্াব্র বেটিষ্ক-মেকলে-প্রবপ্িত শিক্ষানীতি অপেক্ষা] 

আমাদের আঁধক দৃি আকধণ করিত। 

কোম্পানীর চাকুরীতে হসতক] দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 

এদেশে ইংরেজ-এ্রবণ্তিত ম্যানেজিং এজেন্সির আদর্শে একটি 

ব্যবসায়ের পাঁপকণনা করেন এবং ছই জন ইংরেজ বণিকের 
সহিত সমান অংশপার হিসাবে “কার ঠাকুর কোম্পানী” নামে 

প্রতিষ্ঠান গঠন কশ্রেন | তদ্দাশীস্তন বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিক 

এবং বহু ইংরেজ দ্বাত্রিকানাথকে একজন সধ্বপ্ধন। করেন । কার 

ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় দ্বারিকানাথ যে ছঃসাহ্সের পরিচয় 

দিয়া/ছলেন তাহা তৎকালীন ওপশিবেশিক ধনিকতগ্রের মুখপত্র 
(71-11615 (0019010)8] 315872176 ) বিশ্ময়ের সহিত স্বীকার 
করে। ১৮৩০-৩৪ সালে কলিকাতায় ইংরেজ পরিচালিত 

কয়েকটি প্রাচীন "এজেন্সি হাউসে'র পতন ঘটে এবং তাহার 

কলে কলকাতার বাবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের জগতে বেশ 

মন্দ! পড়ে । এমনই সময় একজন বাঙালী কোম্পানীর চাকুরী 

ত্যাগ করিয়া একটি বিরাট “এজে'নস হাউসের পরিকল্পনা 

করিলেন এবং ইটরোপের সহিত যোগরক্ষান্ন ব্যবস্থা করিয়া 

একটি অংশীঘাধী কারবার প্রতিষ্ঠা করিলেন ' ইহাতে কিন্তু 

তঙ্গানীগুন ব্রিটিশ বনিক সম্প্রদায় পর্য্যত্ বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া 

ছিলেন। ১৮২৯ সালে স্ুনিয়ন ব্যাক্ষের প্রতিষ্ঠ। হয়, ঘারিকা 
নাথ তখন কোমন্পানীন্ব কর্মচারী হইলেও উহাতে অংশীদার 



৬৬ 
নিই রি উটিন্উটনি 

ছিলাঘে যোগ দেন; হযিমোহন ঠাকুয় প্রযুখ কয়েকজন 
বাঙালী জমিদার ও কয়েকজন ইংরেজ বণিক এই আধুনিক 
ব্যাক্কের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । যখন কলিকাতার ব্যবসান্মী- 
ঘহলে ইংরেজ এজেন্সি ছাউসগুলির পতনের কলে আতঙের 

লঞ্চার হইল এবং যুনিয়ন ব্যাঞ্কেও তাহা! স্পর্শ করিল তখন 
্বারিকানাথ ভিরেক্র্ররূপে এই ব্যাঙ্কের পুরো!তাগে আসিলেন ; 
তখনও তিনি কোম্পানীর চাকুরীতে বহাল ছিলেন । চাকুন্নীতে 
ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি হ্রই ব্যাঞ্ষের কর্ণধার হইলেন। 
কার ঠাকুর কোম্পানী ও ঘুনিয়ন ব্যাঙ্ক এই ছই প্রতিষ্ঠান 
মারকত তিনি অচিরে তদানীগ্তন সমগ্র বাংল! ও যুক্ত প্রদেশে 

তাহার কার্ধ্যাবলী সম্প্রসারিত কিলেন। বোষ্বাইয়ের ছই- 
একটি পাশা বণিক ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার সমকক্ষ 
কোনও দেশীয় বণিক ব্রহিল না। 

কার ঠাকুর কোম্পানীকে পুরাপুরি চালু করিবার পূর্ব 
হইতেই ঘ্বারিকানাথ তাহার নিজ বাবসায়লন্ধ অর্থ বাংল! ও 
সুজ্ঞপ্রদেশে জমিদারী ক্রয়ে নিয়োগ করিতেছিলেন । কিন্তু প্রজা- 
বিলি ও খাজান| সংগ্রহুই তাহার ব্যধসায়ের প্রধান অবলম্বন 
হয় নাই। উভতর-তারতের ভিন্ন ভি স্থানে বিশাল ভূসম্পতি 
ক্রয়ের উদ্দেক্ট ছিল পাইকারী ভাবে রেশম, নীল ও শর্করা 
উৎপাদন । আধুনিক প্রথায় পণ্য উৎপাদন করিতে হইলে 
এক জনের মূলধন বা! মহাজনী কারবারে চলে ন1 প্রবং 
আমদানী ও রগ্ডানীর জগতে জমিদ্বারী কানুন অচল এ সত্য 
তাহার জানা ছিল। এজন্ত ঝুনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর 
কোম্পানীর কর্ণধার হুইয়াই তিনি আধুনিক প্রথায় পাইকারী 
উৎপাদন ও আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে উদ্ভোক্গী হইলেন । শর্করাঁ- 
শিল্পে তিনি দেশীয় ইক্ষু ব্যতীত চীন ও মরিশসের ইক্ষু উৎ- 
পাদনের ব্যবস্থা! করেন এবং বহুক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন শর্করা-কুমতে বিবিধ ইবেদেশিক প্রণালীর প্রবর্তন 
করেন। কুলী চালান সম্পর্কে 'অন্ুসন্ধান-কমিশনে' তাহার 
সাক্ষে| প্রস্গক্রমে দানিকানাথ বলেন যে, ভারতবর্ধে তিনিই 
পাশ্চাভা প্রণালীতে ইক্ষৃচাষ ও শর্কর' উৎপাদন প্রবর্তন করেন। 
বারুইপুর, গাজীপুর ও পাবনাস্থিত কুঠীতে পাশ্চান্তা প্রণালীতে 

িলিরি 
১৩৫৩ 

শর্কর! উৎপাদন-প্রচেষ্টায় তিমি বছ লক্ষ টীকা ক্ষতি স্বীকার 
করেন। বাম্পীয় শক্তিতে শর্কর! প্রস্তত এদেশে তিনিই প্রবর্তন 

করেন । দ্বারিকানাথের ব্যক্তিগত লাত-লোকসানের থতিয়ানে 
আতীয় হীতিহাসের পৃষ্ঠার তাহার লাহ্স ও প্রচেষ্টার মূল্য 
নিপ্মপিত হুইবে না । ঘখন কোনও ইংরেজ কোম্পানী রামগঞ্জে 

তাহাদের কয়লাপ খনি চালাইতে অসমর্থ হুয় তখন প্রকান্ঠ 

নীলামে দ্বারিকানাথ তাহ] ক্রয় করেন। ১৮৩৩ প্রষাবে 

ভারতবধ ও ইংলগ্ের মধ্যে সমুদ্রপথে এবং ভারতঙবর্ষের মধ্যে 
নদীপথে ভ্লীম সাতিস প্রবর্ডনে যাহাপ] উদ্ভোগী হুন ছ্বারিকানাথ 
তাহাদের পুরোভাগে ছিলেন। আরও একটি ক্ষেত্রে ঘারিকানাথ 

তাহার দুরদর্শিতার পরিচয় দেন। পাট চাষ প্রসারের জঙ্গ 
তিনি বিশেষ আন্দোলন করেশ এখং ইংরেজ বশিকদের সহ্- 

ধোগিগার আধুশিক ভাবে পাইকারী হারে পা্ট-উৎপাঞ্ছন 

শিক্ষার জঙ্ভ একটি শিল্প-বিষ্ঞালয় গঠনে প্রয়াস হন। 
উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে ও হঠাৎ তাহার ইংলও গমনে এই 

প্রচেঃ! বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কিন্ত ইংন্ডও ও ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যে এই পণ্যপ্রব্যের জন্ত যে একটি বিরাট চাহিদ। থষ্টি 

হুইতে পারে দ্বারিকানাথের এই বারণ! তাছার ম্বতার দশ 
বংসরের মধ্যেই প্রমাণিত হয় । যখন ১৮৫৪৬্ষ্টাকে «শের 

সহিত ইংলগ্ের যুদ্ধ বাধিল তথন রশ-দেশজাত শনেদ্ অভাবে 

ইংলগের শিল্প-বাণিজোর পক্ষে এক প্রবল সমন্তার সৃষ্টি 

হইল। তখন হইতে বাংলার পাট ডানডির পণ্যশালায় শ্রেষ্ঠ 

আসন অধিকার করিল । অব্ঠ বাংলার কৃষকেন্ন জন্- 

সংস্থানে তাহা সাহাধ্য করে নাই একথা! সত্য, তাহার 

কারণ নির্ণয় এ প্রবন্ধে অবান্তর । 

দ্বারিকানাথ সৌখিন ছিলেন এবং পরছুঃখমোচনে ও 

সমাজের ছিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন বলিয়াই 

হউক বা তদানীস্তন অভিজাত-সমাজের অগ্রনী ছিলেন বলিয়াই 

হুউক তাহার প্রতিষিত ব্যবসায়গডলি তাহার স্বত্যুর পর খেশী 
দিন চলে নাই। কিন্ত যেদিন বাঙালীর আধুনিক ইতিহাস 

* বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রচিত হইবে তখন তাহাকে যোগ্য মধ্যাদ। 

দান করিতেই ছইবে। 

পুরীর পুরাবৃত্ত 
শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী 

ভারতবর্ষের সমুক্রোপকুল বিভাগের অধিকাংশ জনপদ বা দক্ষিণ বাংলার ভূ-সংগঠন, জনবগতি, প্লাবন ও পুনরুদ্ধার 
অনুষ্ঠানের আহুপৃথ্বিক হতিবৃন্ব আলোচনা করিলে দেখিতে সম্বন্ধে এখানে কিছু বপিব না কেবল উড়িশ্যার দক্ষিণ-পূর্বাঞফলের 
পাওয়! যায় যে, সেগুলি বারম্বার প্লাবিত ও পুনরুদ্ধত হইয়াছে। 
দৃষ্টার-স্বগাপ গুজরাট অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তিক ঘারকাপুরী ব! 
স্বারাবতীর ও দক্ষিণ বাংলার নানা প্রতিষ্ঠানের নামোল্পেখ কর! 
যাইতে পারে। প্রাগৈতিহালিক ও প্রাচীন এতিহাসিক মুগেন 

সমুভ্রোপকৃলবর্ভা পুরী বা৷ জগক্নাথক্ষে্ট সন্বদ্ধেই আলোচনা 
করিব। 

প্রস্গক্রমে এখানে একটি কথ! বলিয়া রাখা দরকার যে, 
বিশেষ ভাবে “পুর” শব (যাহার শরীক প্রতিণষ্ষ 70198) 



পা ওটি হিস এসএ চাস পা ১ স্পট উদ জা ও স্ জজ 

প্রাচীনকালে নর্দীতীরবর্ভা অধিষ্ঠানগুলি বুঝাইতেই ব্যবহৃত 
হইত, এবং তদহ্যায়ী বন্দরার্ধে পত্তন শৰ ও পার্বত্য অধিষ্ান 
বুঝাইতে গিরি শব্ধ প্রয়োগ কর] হইত। তাহার কারণ, 
বর্তমান ফালের স্টেশন বা রেলওয়ে স্টেশন কেজ্িক 

সভ্যতার অনুরূপ ন্দী-কেন্দ্রিক সভাতার প্রচলন ছিল ৷ কাল- 
ক্রমে উক্ত পুর শব “ঈ”-কার দ্বারা বিশেধিত হইতে থাকে, 
যেমন, হুত্তিনাপুর/হস্ডিনাপুর্রী; মাহ্ষ্যিতীপুর/মাছ্য্যিতী- 
পুরী ॥ মধুরাপুরী ; দ্বারকাপুরী ইত্যাদি; আবার পাটলী- 

পুত্র “পাটলীপুত্ত -:পাটালী১ পভন ; নাগপভন $ বিশাখাপত্তন 
ইত্যাদি ও দেবগিকি ? ব্রন্মগিরি ? গিরিব্রজ ইত্যাদি ।২ 

আমাদের আলোচ্য বিষয়-_পুরী বা আ্রক্ষেত্রের প্রাগৈতি- 
হাঁসিক যুগের কথ! বাদ দিলেও, যত দুর প্রমাণ পাওয়া যার 
তাহাতে এতিহাসিক সুগেই কয়েকবার প্লাবিত ও পুনরুখিত 
হইয়াছে বলিয়া ধারণ] হয় । তিনটি বিভিন্ন পর্ধে ইহার তিনটি 
বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছিল । প্রথমে গ্রগীয় পঞ্চম শতাব্ধীতে 
চীন! পর্যাটক ফা-ছ্য়ান ( মোক্ষদেব ) তাহার ভারত পরিভ্রমণ 

কালে উক্ত স্থানটি পরিদর্শন করিয়া! যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া 

গিয়াছেন তাহা! হইতে জ্বানা যায় যে, উহ একটি বৌদ্ধতীর্ঘ 
ছিল এবং উহ্বার নাম ছিল “ননি-গইনাঁ ।”৩ এখন উক্ত ননি- 

গইনা সংস্কত “নীলাঙ্গন”, “লুনাঙ্গন” ও প্রাকৃত “লোনাগন”, 
“নীলাগনেশ্র কথাই মনে করাইয়! দেয়। অর্থ বুঝাইত, সমুদ্রের 
তীরবত্ী স্থান; যেমন তীরভূক্তি, সমতট ইত্যাদি শব । উক্ত 

স্থান বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ্দিগের একটি বাসস্থান ও বিদ্যাচচ্চার 

কেন্দ্র ছিল এবং এখানে স্বজসংখ্যক সপ ও বিহার ছিল বলিয়া 
বণিত হইয়াছে । ইহারও পূর্ববয়ুগের বিবরণ যাহা! মহাভারত 
হইতে টলেমি ও প্রিনির ভৌগোলিক বিবরণে পর্যন্ত পাওয় 
যায় তাহার সহিত চীন! পর্যটকদের প্রদণ্ড বিবরণের দুরত্ব, 

দিও নির্ণয় বিষয়ে ঘথেষ্ট অনৈক্য থাকায় গ্রহণযোগ্য নছে। 
তবে একথা বলিলে ব1 যানিয়! লইলে ভুল হয় না যে, দ্রাবিড়ীয় 

“পলৌর” বা “পালৌর”, মহাভারত ও হরিবংশের ““দস্তকুর” 

বা “স্তক্ুর” ও বৌদ্ধশাগ্র দীঘ-নিকায়, দাঠাবংশ প্রভৃতির 

“্স্তপুরপ ও তাহার নিকটবর্ভা “সিদ্ধান্তম্্” বা “সিদ্ধার্থক 
গ্রাম,” “ভুন্কুর” ব! “ভিক্ষুপুর”, “ধৌলি” বা “ধবলী”, “বিমলা 
পতন” ও “বিশাখা পত্তন” প্রভৃতি পুরী-তুবনেশ্বর অঞ্চলের 

বৌদ্ধ প্রশিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয় ।৪ 
পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ্রীপতীর সপ্তম শতাকীর প্রারন্তে চীনা 

পর্ধ্যটক হ-এন-সাঙ. (অহাধানদেব) ভারতবর্ধে আসেন । ফা 

হিয়েন ও হু-এন-সাঙের কাল-ব্যবধান প্রায় ছুই শত বৎসর । 

কিন্ত এই অল্নকাল মধ্যেই, দেখা যার যে উক্ত স্থানের নাম 

মমি-গইনা পরিবর্তিত হইয়া “চরিঅপুরে” ধাড়াইয়াছে।৫ 

অথচ এই পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ কর! কঠিন। তবে ইহা 
যে বৌদ্ধ মহাযান তীর্ে পরিণত হইয়াছে সেবিষয়ে নিশ্চয়াত্থক 
প্রধাণ তিনি দিয়াছেন । যহাধান-মতের দেব-দেবী-_বিমলা। 

৩৩৭ 

লোকনাথ, মঞ্জুরী, জন্তলা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি এখানে 
প্রতিঠিত হইয়াছে এবং রথষাজ্। উৎসবেরও প্রচলন হইয়াছে ।৬ 

ইার পর ১১৯৯ প্ীষ্ঠাবে গছ বংশোভূত তৃতীয় অনন্ত 
ভীমদেব বর্থক তাহার পিভৃ-পিতাষহ্গণের প্রারদ্ধ অন্দিনর 

নিশ্াণকার্ধা সমাপ্ত করার জ্বনশ্রতি প্রচলিত আছে । এই 
জনশ্রুতি হইতে উক্ত তীর্ঘ বৌদ্ধ হইতে হিন্ছৃতীর্ঘে রূপাস্তরিত 
হইয়াছে বলিয়া বুঝা! ঘায় এবং তাহা গ্রীষীয় একাদশ হইতে 
দ্বাদশ শতাবীর মধ্যে ঘটিয়! থাকিবে বলিম্বা অন্থমিত 

হুয়। এ্থানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, বৌদ্ব-মহাযান 
মত বা সংস্কত বৌদ্ধমত হিন্দু-বৈফব যতের লগোত্রীয়। 
উভয়েই নানা বিষয়ে পরম্পরের নিকট খদী। উপরস্ধ মহা- 
যান মতোদুত মগ্রঘান, বস্তরধান,ঃ কালচক্রধান, সহঘান 
ক্রমে ভ্রষে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু শান্ত ও বৈফব 
মতের সহিত খিলীন হুইয়া গিয়াছিল। বৈষবদিগের সক্ীর্তন 
সহ্কধান মতাখলম্বী বৌদ্ধ'দগের জিনিষ ও সত্যনারায়ণ 

পূজা প্রাক্তন অবলোকিতেশ্বরের পুজার অপদ্র& সংক্ষরণ। 
বৌদ্ধ জন্ভল! দেবীই হিন্দু জন্তল! রাক্ষসী, যাহার নামে “অস্ত 
গোদাবরী তীরে জন্তল! নারী রাক্ষসী। তা নাম ন্মরণ- 
মাজেণ গণ্ডি বিশল্যা ভবেং ॥”৭ শ্লোক কীর্তিত আছে। হিন্দু 
শাক্ত মতের তন্ত্রগুলির মধ্যে গৌতমী তন্ত্র যে বিশেষভাবে 
বৌদ্ধদিগের সম্পতভি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তহুপরি 
মাথ বর্ম, যোগী (.যুগী)-দিগের দার্শনিক মত ও লাধন-তজন 

প্রণালী জৈন ও বৌদ্ধমতের মিশ্রিত ও ছত্স লংক্করণ।৮ এবদ্িধ 
নানা দৃষ্টান্তের বার] ধরিয়া লওয়! যায়, উক্ত তীর্থ বৌদ্ধমহাযান 
মত হইতে বন্রধান-কাল চক্রযান-সহজযান হইয়া শেষ পর্যন্ত 

' ছিন্-বৈফবমতের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল । তদহুযাস্থী 
ইহার চরিঅপুর মাম বিচ্ছিন্ন হইয়া পুতীতে এবং মন্ুত্ীক্ষেত 
নাম শ্রীক্ষেত্রে পর্যযবসিত হইয়াছিল ।৯ 

আবার প্রীীয় চতুর্দশ শতান্দীতে কলিঙ্গাধিপতি কাকতীয় 
বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুত্র কর্ডুক উক্ত তীর্ধের বাদুগ্রাস 
হইতে উদ্ধার উহার পুনর্ণন্থের কথাই মনে করাইয়! দেয়। 
কিয়ংকাল ব্যবধানে রাজ! ইন্্রন্য় কর্তৃক উক্ত তীর্থের বিবিধ 

সংক্ষারের কথ! শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার পরেই কালাপাহাড় 
কর্তৃক পুত্রীয় মন্দিরের দেববিগ্রহগ্জলির অবমাননার কাল 
নির্দেশিত হইয়া থাকে । তৎপরে শ্রীচৈতনকর্তুক নব্য বৈষণবমত 

প্রচলনের মুঙ্গ | জীবনের শেষভাগে তাহার এখানে আসিয়। 
বসবাস ও আহ্ুষক্ষিক সন্কীর্ভন, দীক্ষা্দান প্রভৃতি ব্যাপার যে 
কতদূর ইহার মাহাত্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহার বর্ণনা দওয়া 
অনাবন্তক । 

এখন লুপ্ত বৌদ্ধেতিহালের চিহু-প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়া 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব । বর্তমান মূল মন্দিরের সম্মুখস্থিত 
অরুণ-স্ততত ব1 গরড়-স্তত্ত ঘে অশোক-স্তত্ত ব্যতীত আর কিছুই 

নছে তাহা! ঘল! বাহুল্য । মুল মঙ্গিরের শিখরস্থিত চক্র, যাহা 



৬৮, 

বির্চক্র নামে কথিত হয় ও দ্বারভাগে অবস্থিত সিংহমুদতি 
“বৌদ্ধ ধন্ম চক প্লবততন নুঙেগ্র চক্ষব! চক্র ও “সিহনাদেপ্র 
প্রতীক সিছ বা সিংহই। অক্ষিরের পশ্চান্তাগে অবস্থিত 

হহুমানের মৃণ্তি বলত; কালটৈরব বা মহাকালের মুর্তিই ছিল। 
মন্দিরগাতে আজিও যে সকল নগ্ন সৃতি খোদিত অবস্থায় 
দেখিতে পাওয়া যায় তান্া বৌদ্ধশিল্পেরই অবশিষ্ঠ চিহ্ধ | 

লোকনাথ ও বিমলা নিঃপন্দেছে বৌদ্ধ মহাযান মতের দেব- 

দেবী। বিয়ুপঞ্জর যাহা! কুষফের বক্ষপঞ্জর বলিয়া বিদিত তাহা 
যে কতদূর মিথ্যা সে কথা শ্রীমন্ভাগবতেই পাওয়া যায় । সুতরাং 
উহ ভগবান তথাগতের কোনও দেহাবশিষ্ঠ হওয়াই সম্ভবপর । 
ভ্বি-বিগ্রহ অর্থাৎ জগন্লাথ-নুতব্র] ও বলরাম প্রকতপক্ষে (ক) 
বুদ্ধ বর ও সঙ্গমের বা! (খ) স্বত্র বিনয় ও অভিবর্্মপিউকের বা 
(গ) মঞ্ুস্র-প্রজ্ঞাপারমিতা ও জঅবলোকিতেশ্বরের, অখবা (ব) 
গতম বুদ্ধ মৈতেয় বুদ্ধ ও শক্তির (স্ক্ষান্নন্ বা ক্ষান্-ইনের) 

প্র্তীক ছিল । রথযাত্রা উৎসব যে হু-এন্ সাও. পরি বুদ্ধ-বর্ঘ্ম 
ও সঙ্গের প্রতীক লইয়া রথবাত্র! তাহা! বলাই বাহুল্য । থুব 

সম্ভবতঃ ইহ! কুষাণ রাকবংশ কর্তৃক খো্টান প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রবর্তিত হুইয়! হ্র্ধবর্ধন-শিলাদিত্যের রাজত্বকালে এতছ্েশে 
প্রচলিত হইয়াছিল । সর্বশেষে জগন্নাথের সমার্থক তুবনেশ্বরের 
যংকিঞ্কিং পরিচয় দিলেই প্রবন্ধ পূর্ণাঙ্গ হইবে বলিয়! মনে 
কমি । ন্ুুতরাৎ ভুবনেশ্বর তীর্ধের বহুসংখ্যক শিবমন্গিয়ের 

অত্যন্তরস্িত বৃহৎ গিঙ্গমূত্তিংলি যাহাদিগকে অশোক-্ন্তের 
ভগ্নাবশেষ বলিয়াই মনে হয়, সেঞ্চলির প্রতি সকলের দৃ্ি 
আকৃষ্ট হওয়! উচিত । ইহার অনতিদুরবর্তী খগুগিরি ও উদয়- 
গিরি গুহাগাত্রের১০ ব্রাক্ধীলিপি ও ধযৌলী পর্বতগাত্রের 

অশোকাম্বশাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

পা্চিকা 

১। জমি ]91] 01171)১0601 পরিকজিত “পাটলীপুর্ে 

বিশ্বান করি না । কারণ উহা অশুদ্ধ ও অঞ্তঙ আর 1& হয় না। 

২। পুর-পুর্বী, নগর, পন্তন, গ্রাম-গিরি, কুট-কোট্ট্য, 

প্রবালী ১৫৩ 

আগার প্রভৃতি প্রতায় যোগ করিয়া প্রাচীনকালে শহর ও 
বন্দরগুলির নামকরণ হুইত। ্ 

৩। রামগ্রাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্প্রাচীন ভারত” ও 
1707618 07 72-11127--17811418690 200 90160. 05 

[.811010,81 10770700 2150 70100৭8 ভ্রষ্ঠব্য | 

৪ অ্রষ্ঠব্য- -“196-1)71571082799 ৫ 7৮০-478/0775 87 

17019, ৮5 0680 1১170108015 31811) 1591 10৫ 

[0165 13100] -0011518000 1060 191)6115]) 006 

1, 0. 13810115000, 191-172, | 

৫। দ্রষটব্য-_রামপ্রাণ গুপ্তের প্প্রাচীন ভারত” ও 

”11/18677-15080” (11521 07182672) 105 ৮87৮5075 & 

৪, 1391 

৬। ন্ানযাত্রা-উৎসবও ইফার সমকালীন কিন! সে বিষয়ে 
প্রমাণ পাওয়৷ যায় ন!। 

৭। যে আকারে লৌকটি পাওয়া যায় তাহা! অশ্তন্ধ এবং 
তাহা! এই-_“অভ্ভি গোদাবনরী তীরে জলা নাম রাক্ষসী। 

যন্ত! নাম ম্মরণমাভ্রেণ গা্ডিনী বিশল্যা ভতবেং ।” 

৮। ভ্রষটব্--_1)75007174 01 15812910 137117171)1879) 22 

1307190/ 105 11. 1১ 87561 1196157 4771111847) 
£18 01452 2)86 £4৭ 204/0)10115-- 0) টি. ২,880 ও 

অঙ্জান্য মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হুরপ্রপাদ 

শান্ত্রীর বিভিন্ন প্রবন্ধ । ্ 

৯। হিন্দুদিগের মতে শ্রী অর্থে লক্ষী; ুতরাং সুভব্রা 
নছে। তর্মী ও স্ত্রী একই বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। 

সেজন্ত দুতভ্রার নামানঘায়ী ইহার শ্রীক্ষেত নামকরণ হইয়া 

ছিল, এরূপও বলা যায ন। 

১০ | আর&ব্--0161 15721)775 1718607177/1079 82 

1086 (1226৭ ০0] 40700085270 07120005 : 

1/78£70061668075 0) 101, 13, 8. 13808. 

সেইটুকু বল ভাই 
প্ীস্ধীরকুমার নন্দী 

বন্ধু, আঙ্ধিকে বল, তারই ফম্পিত শিখায় শিখায় মৃতনের আহ্বান, 
তর] গঙ্গার কূলে কূলে জল করে নাকি টলমল ? জীবনের অভিযান-_ 

ও ভাখি কিনারে প্রেমের মিনতি হয়ে যাক শির্ধাক 

ছলছল চোখে কিরে ফিরে মোরে, দিও না) দিও না! ডাক । 

আজ শুধু তুমি বল, 

ঘনায়িত ঘন বর্ডার বেগে হও নাকি চঞ্চল ? 

কত ন৷ প্রাণের সবুজ শিখায় হঠাং বঞ্চ৷ লেগে 

উদ্থুখ প্রাণ কেপে কেঁপে ওঠে জেগে, 

কত না সাগর পাড়ি দিল এরা, কত না দরিয়া পার, 

কান্তার, গিরি, ছুত্তর পারাবার, 
কে করে তাহার হিসাব নিকাশ, কেবা করে গণনাই, 
অচেনা পথিক রয়ে গেল চির র্ অজানাই। 

যদি জেনে থাক এ প্রাণের ফোন গোপন মর্মকথ। 

সেইটুকু বল ভাই । 



গুরু-দক্ষিণ 
জ্ীঅবনীনাথ রায় 

মানুষের বত বক্স বাড়ে সে তত অতীতের মধ্যে ডুবে 
যেতে চায়। অতীত তার চোখে যে যোহ্-অঞ্জন লাগিয়ে 
দের বর্ধমান তার তুলনায় কিকে এবং হাঁক্ষ! বলে বোধ হুয়। 
তরুণ এবং প্রৌচ়ের মধ্যে এখানেই প্রতেদের সীমারেখা । 

অতীতে যে মহত্ব দেখেছি এবং মানবতার সংস্পর্শে 
এসেছি তার তুলনার বর্তমানকে কঠোর এবং নীরস বলে 
মনে হুচ্ছে। রবীন্রনাথকে জানবার সৌভাগ্য সেই মহড়ের 
শ্বতির প্রধান বাহক | - 

আমাদের দেশকে কে কে বড় করেছেন, আমাদের জাতিকে 

সুপ্তি থেকে উদ্বোধিত করে তুলেছেন তাদের আজ স্মরণ করি। 
চার জন মহ্1পুরুষের কথা স্মতিপথে উদিত হয়-_.বহ্িমচজ, 

পরমছংস রামক্ক্, বিবেকানন্দ এবং রবীজনাথ। রাজ! 
রামমোহন জাতির আত্মসখিং ফিরিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, 

কিন্ত তিনি জাতি গড়ে যেতে পারেন নি । বফিম তার অতুলনীয় 
কথা-সাহিত্যে জাতির সামনে তুলে ধরলেন উদ্দ্বল আদর্শ, 
রামরুফ-বিবেকানন্দ দিলেন সংকল্প, রবীজ্নাথ দিলেন ভাব ও 

ভাষা, রুচি এবং শালীনতা | জাতির ক্রমবিকাশের পর্যায়ে 

তাজ: এত বের বশ 

বা ০১ নু বসি 

১ 

খু 
« প্কেইশ 7 ভপেট পাউডার 
1 ৫৮) (৭ এসি 

এইরূপই প্রয়োজন ছিল । এই চার জন মহাপুরুষ ছাড়া আনে! 
অনেকে জাতির আত্মচেতনার- যজ্ধে সমিষ জুগিয়েছেদ, কিন্তু 

ভার! কল্যাণের সীমা-রেখাকেই স্পর্শ করেছিলেন, জাতির 

আত্মাকে নূলগত ভাবে আন্দোলিত করতে পারেন নি। 

বঙ্ধিমচন্্র 'আনদ্দমমঠ', “সীতারাম', 'দেবীচৌধুকাগী', 
চন্্রশেখর+ প্রভৃতি উপস্ভাসে দেশপ্রেমের যে বীজ বপন 

করলেন জাতির মনে কালক্রমে তা পগ্নবিত হয়ে উঠতে 

লাগল । স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত" প্রভৃতি 

পুস্তকে এবং ভার জীবনের উদাহরণ দিয়ে এই বীজে 

মূলে জলনিষেক করতে লাগলেন । রবীন্্রনাথ যখন আবিষুত 

হলেন তখন জাতির মন খানিকট! প্রবুদ্ধ হয়েছে, তখন 

ভাকে শিক্ষাদীক্ষা় ভিতর দিয়ে যৌবনে উত্তীর্ণ করে 

দেওয়ার প্রয়োজন ছিল । এই সময়টা জাতীয় জীবনে একটা 

সক্কট-মুহূর্ভ-₹_ কেননা, এই সময়ে পথ ভুল হলে উন্নতির 

বদলে রসাতলের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা! । রবীন্রনাথ 

সেই দারিত্ব নিলেন। দেশের জনমনের অন্তর্গ,ঢ বেদনা 

এবং আনন্দকে তিনি ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে ছড়িয়ে 

ছুরলভ নগ্ঘ সোর্টেই- 
তন্ুদেহের পেলব কোমলতা! ও লাবণামণ্ডিত সৌন্দর্ধা 

স্থযমা গ্রক্কৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম কামা- 
বস্ত রূপের এই এরশ্বধধ্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ছুল'ভ ছিল বটে, কিন্তু একালে “ক্যাল- 

কেমিকো'্র সযত্বে প্রস্তত প্রসাধনী দেহের সৌন্দর্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে । 

75161 
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ফিলেন। আমর! অন্থভব করতে পারলাম যে, আমাদেরও 

গৌরবময় অতীত ছিল, আমাদের ভবিষ্যংও আছে। এইযে 
মবলন্ধ শক্তি এ বিপথে যেতে পান্নত-_রবীক্রনাথের প্রেমের 
বাদী এবং মাধুধ্যেন্ব স্পর্শ আমাদের সত্য-পথ দেখিয়ে ছিলে । 
আমাদের জাতির বিবর্ডনের ইতিহাস, অন্ধকার থেকে 

আলোকে যাওয়ার সত্য ইতিহাস যেদিন লিখিত হবে সেদিন 
রবীন্রনাথের এই দান্টি ভার অন্তম শ্রেষ্ঠ দান বলে ঘোবিত 

হবে এই আমার বিশ্বাস। 
আমি রবীন্দ্রনাথকে নিকটের থেকে জেনেছি, তাই আমার 

এ সংশয় কিছুতেই মেটে না ধে তিনি কবিছিসাবে বড় 
ছিলেন, কিংব! তিনি মাহুষ ছিসাবে বড় ছিলেন। কবিছ্বের 
পরিমাপ বড় বড় রসজ্ঞেরাই করতে পারবেন কিন্তু জমি 

তাকে মাহুষ ছিসাবধেই জেনেছি। তার জন্ত যে শ্রদ্ধা, 

যে আকর্ষণ অনুভব কণেছি, তার তুলনা নেই। তাই সোঁদন 

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনিলকুষার চন্দ লিখিত “0 11710 11) 

113 3111)1)013প্দীর্ধক লেখ! “অয়্ত বাজার প্রকা'য় যখন 

পড়ি তখন মনের মধ্যে মধু বর্ধণ হয়েছিল ] রবীগ্রনাথের 

দি ত্রিপুরা 

চা 398৬ :. 

ব্যিত্বেন্র যেড়ি হু্থমনীয় আকর্ষণ তা যিনি তার নিকট- 
সংস্পর্শে না এসেছেন তিনি কিছুতেই অন্যান করতে 
পারবেন না। তিনি একাধারে ছিলেন মাত, পিতা, বন্ধু, 
জখা। তায় স্রেছের, তার সহানুভূতির অনাবিল ল্োোতে 

ফত নরনারী ধে অবগাহন করে তৃণ্ড হয়েছেন তার হিসাব 

আজ করা শক্ত। বিধাতা দেছের যে সৌন্ধধ্য দিয়ে তাকে 

গড়েছিলেন তা! জগতের সকলেন্ন চোখেই ধর! পড়েছে, 

কিন্ত মনের যে সৌঙর্ধ্য দিয়ে তাকে উদ্বোধিত করে 

তুলেছিলেন তার খবর যার! তার স্েহের অংশীদার মা 
হয়েছেন তার। অন্থমান করতে পারবেন না। তার কথাবার্তা 

-তার ধরণধারণ, তার চাহনি, তার সুমি কঠন্বর-_সমস্ত 

মিললে এন একটি জ্োতির্য় পরিমগুল হাতি করত যাব 

সাক্ষাৎ আর দ্বিতীয় বার পাই নি। ফেৌএক'প্রয়তার কি 

অফুরস্ত ভাগার তার বাণীর মধ্যে বিজড়ত হয়ে রসম্রোত 
বইয়ে দিত ত। আজ যখন ভাবি তখন কেমন আশ্চ্য লাগে। 

মনে হয় তাকে অদ্বিতীয় করে রাখবেন বলেই খুব বিধাতা 

আর তার সমান করে কাউকে স্বত্ি করলেন না। যত 

মডার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
স্থাপিত ১৯২৯ 

(নিডিউল্ড ও ক্রিয়ারিং) 
ঠপৌষক--এইচ* এইচ, মহারাজ! মাণিক্য বাহাছর কে, নি, এস, আই, ভ্রিপুা। 
রেজি: অফিস--আখাউড়া প্রধান ্মফিস--আগরতল। 

(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (ভরিপুবা 3) 
কলিকাতা ব্রাক-_১০২1১, ক্লাইভ ট্রাট,। ৫৭নং ক্লাইভ ্রীট (রাজকাটর।) 

২০১নং স্ারিসন রোড, ১০৯নং শোন্তাবজার ট্রাট। কলিকাত। 
অন্্রনসোদিত সবুলখন-- ০০৯ ০ ৫০,০০০১০০২ 

বিভ্রশীত মুলধন-_- "*" ই ২,৫০০১০০৭, 
আদায়ীকত মূলধন ও সং রক্ষিত তহবিঙগ_ ৯৪,৯৪০,০০২ টাকার উপর 
আমানত *** *** ২৩১৫০১০০০০০, টাঞ্চার উপর 
কাষযকরী ভহবিল-- ৪,০০,০০০,০০ টাকার উপর 

ব্রাঞ্চসমূহ- কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, কুটা, রর শ্রহট, ফেঠ্গঞ্জ, ছ্মঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মজলদই, 

বদরপুর, কুগাউড়া, আগুমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজারঃ করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, ইম্ফল, শিবসাগর, 
গ্োোলাঘাট, তিনন্থ কিয়া, নর্থলক্ষমীপুর, ট]াংলা, গৌহাচী, ডিক্রগড়, শিলং, তেঞ্জপুর, জলপাইগু়ী, ময়মনানংহ, নেআকোণা, 
কিশোরগঞ্জ, বাঞ্গিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্ধীপ, ঝাডগ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 

ব্যাঙ্ক অংক্রাস্ত অর্বপ্রকার কাধ কর! হয়। 

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 



খাদ্য ও টনিক 
আমর! প্রতেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটা 

উৎকৃষ্ট টনিকের প্র-য়াজন বোধ করি। অন্রখেই হউকবা 

সুন্ব আবস্থাতেই হউক, যপনি কো!না কারণ আমাদের 

জীগনীএর্ির ক্ষণতা ঘ:ট তখনি অভিন্ঞ চিকিৎসকগণ 

সাধারদতঃ একটী টনিক শ্িফমিত বাবহার করিতে বলেন। 

ইহার প্রধান একটী কারণ এই যে খামাদের দৈনন্দিন 
আহাধা অধিকাংশ ক্ষেরেই শরীরের পক্ষ যথেষ্ট পুঠিকর 

নয়। দে!হ! পরিপূর্ণ পুঈমাধনে দৈনিক আহাধ্যের এই 

অক্ষমতা টনিের দ্বার। পূরণ হয়। 
কিন্কু টপিক যত উতৎ্কছই হউক না কেন তাহার একটা 

দোষ এই যে উচ্থাদ্ারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয়না। 

সাময়িক কোনো গ্রফোজন সাধন উহ। বিশেষ কার্ধকরী 
হইলেও উচ্থার প্রভাব অব্রঙকগালেই নিঃশেষত হয় । একমানর 

স্থনির্বাঠিত কোনো খাগ্চদ্বারাই ঠৈহিক পরিপুষ্টির সর্বাঙগীন 
উমতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর । 

স্যানা-ডিট] এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পাণীয়- 

রূঃপ পরিগণিত | ইহা একাধারে একটী শেঠ খান্ত ও 
টনিক । ইহাকে টনিকের শ্রেসগ গুণগুপি একটী উৎরষ্ 
খাদ্ধাক আশুয় কিয়া পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 

নিয়মিন বাবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ 
হইয়াও শক্তি ও উদ্ামের এক অকুর্স্ত ভাঙার গড়িয়া উঠে। 

স্যান!-ভিটা হ্ুশির্বাচিত ও হুলাবান উপাদানদমৃ'হর 
স্থষম সমন্বয়ে গ্রস্ত । ইহাতে খাটি হুগ্ধ, কোকো লেসিথিন, 
ভিটামিন পবি” কমপ্লেক্স, মস্টঘুক্ত সয়াসীম এ অতি 

প্রয়োজনীয় খনিজ পদ্ধার্থমকল যাযথরূপে বিদামান। উহা 
স্বন্ব কি অস্গুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া রোগাস্তে, প্রসবের পূর্বেব ও পরে, বাদ্ধক্যে 
এবং বদ্ধিষু। শিশু ও মন্ডি্বজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ 

ফলপ্রদ । 
ভিটামিন €বি' কমপ্রেক্সে সমুদ্ধ বলিয়া স্বানা-ভিটা 

রোগাস্তে ও বন্ধিষট শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদা ও 
টনিক। রোগব্ধিবত্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বৃছির সহায়তা করিতে এই খাদা- 

গুণটির তুঙ্গনা নাই । এই অতি প্রয়োঙ্জনীয় ভিটামিন 

দেহের মধো প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই 
প্রাতাহছুক খাদোর মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিগমিত শ্যানা-ভিটা বাবহার করিলে অতি 

সহছেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। 
অধিকন্ত খাঁটি দুগ্ধ ও কোকে থাকাতে স্ানা-ভিটা মস্তিষ্ক, 

পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মত্িিক্জীবীদের পক্ষে 
অপরিহাধা। বিশেষজ্ঞদের ছে মত্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি- 
বর্ধনে লেপিখিনের জুড়ি নাই। অমণ্টঘুক্ত সয়াসীম শ্যানা- 
হিটার আর একটি অপূর্ব সম্পদ । বস্ততঃপক্ষে সয়ামীম 
খাদাততের এক বিস্ম্কর অবদান। উত্তঙ্ছ জাতীয় 

হইলেও উহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমুদ্ধ | শ্যানা- 

ভ্িটাতে এই সম্বামীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাটি দুগ্ধ ও 
উৎরু্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইছাকে 

অতুলনীয় বলা! চগে | ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ গ্হগঠন ও স্গামুম্ডল'র নষ্ট পোষণ ও 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
স্থনিদ্দিট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্রপাতে শিশ্তদের দৈনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম প্রোটিন। 

প্রোটিনের এই অপনিহার্ধা দৈনিক বরাদ্দের মধো শতকরা 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাক একান্ত প্রয়োজন । 

গ্রতি কাপ স্যানা-ভিটাতে অগ্থান্ত নানা মুল্যবান্ উপাদান 
ছাড়াও দুটা ডিমের সমান প্রোটিন থাকে । প্রতাহ ছুই 
কাপ স্যানা-ঠ্িট। পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 

যাবতীর আমিষ. প্রোটিন সম্পূর্ণপেগপা ওয়! যায়। উপবস্ত 
মণ্ট ও সয়াসীম থাকাতে শ্যানা-চিটা কেবল যে ্ থুম্বাছ ও 
সহজপাচা হইয়াছে তাহাই নহে, অন্যান খাদ্য পরিপাক 
করিতে ৪ এই অপ্ূর্বব খাস্য-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে। 

প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থোর প্রতি বিশেষ 
দুটি রাখা প্রয়োজন | এ সময়ে নিয়মিত স্ঞানা-ভিটা ব্যবহার 
করিতে দিলে যাবতীয় অগুড উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়৷ যায়। স্যানা-ভিটাতে গ্রচুর পরিমাণে 
খাটি দু, কোকো ও অন্যান্ত যুলাবান উপাদান থাকাতে 
ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার:ও পুন্টিবিধান করে। চর্বি] 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ- 

গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধক যাবতীয় খাদাগুণই নিতান্ত 
সহঙ্গপাচা অবঙ্গায় শ্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়। 

স্কানা-ভিট1 কি স্থৃস্থ কি অন্রস্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী । যে কোনো বয়সে ও যেকোনো সময়ে ইছা 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্যানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 

স্থমিষ্ট খ্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদায়ক। ইহ গরম 
বা ঠাণ্ড যে কোনো! ভাবেই খাওয়া চলে। বিজাগন 



১২ 

ভারাক্কান্ত মন নিয়েই তার ফাছে যাওয়! যাক ন! কেন, 
প্রসন্ন হানতে এবং সান্বনার প্রলেপে তিনি সে বিষগ্নতা দূর 
করে দিতেন। আমাদের ঘখন অল্প বয়স, তার মহত্ব, তার 
অলোকসামা গ্রতিভ1 বুধবার যখন আমাদের সময় হয় নি 
তখন তার বৈর্ধ্ের উপর, তার বৃল্যবান সময়ের উপর কত 
ভূছুম যে করেছি তা আজ মনে পড়লে লজ্জার পরিসীম! 
থাকে না। কিন্ত তিনিতার অপরিসীম ওঁদার্য্যে আমাদের 
সেই ছেলেমানুযির প্রশ্রয় দিতেন, আমাদের লেখা কবিতা 
সংশোধন করে দিতেন। কোনদিন সময়াভাবের অজুহাত 
তোলেন নি। আঞ্জ তাই ঘখন চারিদিকে_-“আমার সময় 
মনেই”, এই কথাই অবিরাম শুনি তখন মনে হয় যে, 
যে-লোকটট পৌনে এক শতান্ধী ধরে নিরলস চিভে 
দেশমাতৃকার এবং বাণীর পুজা করে গেলেন- বিশ্বের দরবারে 
পু্জা-উপচার সাজিয়ে বঙ্গ-ভারতীকে বিশ্ববরেণ্য করে তুললেন, 
অকুরত্ত সময় কি কেবল ছিল তারই ? 

আজ মনে হয় যেন এর উত্তর খুঁজে পেয়েছি। রবীন্রনাথ 
মানুষের মর্ধযাদা দিতে জানতেন, মুল্য দিতে জানতেন । 
বয়সে ছোট, বিদ্যায় খাটো, সাংসারিক প্রতিষ্ঠায় অনথলেখ- 

ঘোগ্য কাউকেই তিনি ছুচ্ছ করতে পারেন নি। তাই 

গবাঙ্গী ১৩৫৩ 

কারুর প্রার্থনার উভরেই তিনি “না' বলতে পারতেন মা, 
বেদনা দিতে তার সক্কোচ হৃ'ত। এর জনকে নিজে বেদন! 

পেয়েছেন কিন্ত তবু প্রার্থীকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা 

করেছেন। 

আন্ব খন অনুযোগ শুনি যে, শান্তিনিকেতনের কোন ছা 
সরকারী বড় চাকরি করে না, পাগ্চিত্যের খ্যাতিও কারুর 
দ্বেশদেশাস্তরে প্রচারিত হয় মি, দেশনেতার উচ্চাসন 
কারও ভাগ্যে লব্ধ হয় নি, তখন ভাবি যে এ অনুযোগ 
অবান্তর । ব্রবীনত্রনাথ সকলকে সাবারণ সহজ মানুষ করতে 

চেয়েছিলেন । শাস্তিনিকেতনের ছাজ্রেরা যদি সর্বা দেশের 
মাহুষকে প্রীতির সঞ্গে গ্রহণ করতে পারে, নিজেদের জীবনকে 
বিশ্বপ্রকৃতির নিকট উন্মুস্ত করে ধরতে পারে, যর্দি তার! 
আচরণে ভদ্র হয়, অকারণে অপরকে আঘাত করবার হম্প্রবৃতি 

থেকে নিজেদের বাচাতে পারে, তাদের আীবনে এবং ব্যবহারে 

যদি নুরুচির, শালীনতার এবং মাধুর্যের পরিচয় থাকে, তবে 

রবীজ্জনাথের বাণী তান! জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে বলে 

মনে হৃবে। 

কি ভাষায় প্রণতি জানালে তার স্বতির যোগ্য সমাদর 

হবে খুঁজে পাই নে। তিশি ছিলেন আমাদের গুর-_ 

০ ক্ক্রকভহ্ম শভঙ্পান্ডে 

টাকা খাটাইতে চাহেন? 
আমাদের “ভ্ভান্জী আহ্ষান্মভ্ে জমা রাখুন 

স্থঢদের 
১ বসের জন্ত শতকরা ৩৩ 

৮ ৮ ».:৪%. 

৩3৪ * এ৪81 

৫ওড ও ৪ 

ইছ। নিরাপদ, নি তর্বযোগ্য ৪ লাভজনক 

৭ বৎসরের জন্ত শতকরা 6৮, 

৮ এ ৪ ৫ 

টি রি তত ৫19 

১৪ * ৮ ৫8০ 

০ম্ঙ্গতল ০স্ণন্সান্কর ডিলাক্স ম্নিতি৬ক্কেউ তিল 
“শেয়ার ভিলা হাউস”)--কলিকাত ৷ 



_ উস্পহাত্ল্রন্ল ভান ভ্ঞান্ন ম্বই - 
শ্রীধগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত শ্রসমরেজনাথ সেন প্রণীত 

স্পহ্সভ্ডান্লেশ্স ত্জাভ্ল আঞন্নিক্ষ তাহা 
অভিনব কিশোর উপন্যাস £ সচিত্র। মুল্য ২২ টাকা | আপবিক বোমার আন্ুপুব্বিক কাহিনী-চিত্রবহল। মূল্য ৩ 
শ্রকাণ্তিকচন্্র দাশগুপ্ত প্রণীত প্রীশচীজ্মনাথ অধিকারী প্রণীত ঃগী- মর্দার 31০. 

ধযাংশ্বযাং কবি-টীর্ঘের গাটালী | ফিকে ২: 
ছোটদের জন্য ছবি, ছড়া ও ছোট 
গল্প--ছুই রঙে ছাপা । মূলা ১৬ 

শ্রোগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত শ্রীযোগেন্্রনাথ গুগ্ প্রণীত 

জেগেছে যার ১ | যার] ছিল দিগ্বিজয়ী ২ 
প্রীনারায়ণচন্তর চন্দ প্রণীত প্রদুর্গাযোহন নুখোপাধ্ায় প্রণীত 

অজান! দেশে মঙ্গোপার্ক ১০ | অজানা দেশের যাত্রী ১, 

মংক্ষেপিত ব্ধিষ-্রথমাল|| শক বমেশ-গ্রকমাল 
সম্পাদক অধ্যাপক ্ীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, এম-এ সম্পাদক প্রীন্বরেজ্মমোহন চৌধুরী 

এই গ্রস্থমালার নিয়োক্ত কয়খানি বাহির হইয়াছে £ ভারতগৌরব মনীষী রমেশচন্ত্ দত্তের ৬ মূলের রস 
আনন্দমঠ 2 কপালকুণ্ডলা ৪ চন্ত্রশেখর | অব্যাহত রাখিয়া যথাসস্ভব ছোট আকারে বাহির করা 
রজনী ৪ নাজসিংত 2 দেবী চৌপ্ররাণী 9 নট ৬ করা হয় নাই। 
না 9 ৯ ও ট € কথান। কা 

ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুপীয় ৬. লাধান্লাণী (একজ্রে) এই নিরীনিন ৮০ ৬ মি 

9 সীতারাম £ মৃণালিনী | মহারাষ্ট, জীবন-প্রভাত 
প্রতোকখানা ৯ এক টাকা রি বাহির হইল। 

মনোহর কাব্যগ্রস্থ--সচিত্র । মূল্য ২৫০ 

টেকা? ঠাকুরের 

ান-ভারতী গরহথমালা | ঘ্ালানের ঘবের দুলাল 
বিভিন্ন বিষয়ের চিঅবহুল গ্রন্থের ডালি-্ছোটদের 
শিক্ষা ও আনন্দের খনি । প্রত্োকখানি 8০ 

রবর্তী সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ। মুলের ভাষা ও বূস অব্যাহত 
প্রননীগগোপাল শরথগ্েন্রনাথ মিত্রের রহিয়াছে ; চিত্রভূষিত অভিনব সংস্করণ । * মূল্য ১০ 

বাংলার "শিপ বিজ্ঞানী ও বীষ্জা ভ্রতারাপদ রাহা গ্রদীত 

১৯ কটি প্রনীরেন্্র গুপ্তের ী ভিিহ্দেল্স ক্স্ক্ষত্থা 
'গ্রিমস্ ফেয়ারী টেলস" গ্রন্থের ্বচ্ছন্দ অন্গবাদ ঃ সচিত্র। মূল্য ১৪৩ 9 

বাংলা মাহিত্যের কাহিনী সহজ মানুষ রবীজ্দ্রনাথ ১৪, রঘিন হুড _ ১৯০ 

প্রবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 

প্রীপ্রভাতকুমার গোম্বামী প্রণীত পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ ১৬৯ ৫খলার সাথী ১৯০. 

্বত্হান্মুছ্েল্ল দান্স' |  লীতল আক্কানদে ননীভল আক্কাস্পেল্স অভিিম্ঘাক্জ্ী ১1০ 
১০2৯ ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত! 

আ্ঞক্ডঞোজ্ ভাউজ্জ্রেল্জী ৩1৮, জনসন রোড ঢাক। 

টিতে কাকাতায ১৫০ | 



৬১৪ প্রবাঙ্গী ১৩৫৩ 

শান্তিনিকেতন আশ্রমে তীকে গুরুদেব বলে ডাকবার স্বীতি 
ছিল, কিন্ত বু লোকের মনোমন্দিরে তিনি গুরুরূপে পুজ! 
পেয়ে আগছেন। তার কারণ তিনি আমাদের অনেকের 

জীবনকে প্রাত্যহিকতার প্লান থেফে রক্ষা করেছেন। 
আমন, বাঙালীরা ঘে অর্থকে জীবনের একঘাত্র উপান্ত 
দেবতা বলে মনে করি নে, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম প্রড়ৃতি 

ভাবাবেগ যে আমাদের মনে আলোড়ন জাগাতে পারে, 
যে-কোন প্রকারে নিজের ম্বার্থসংলিদ্ধি যে আমাদের মনঃপৃত 
হয় না-শিল্প, সঙ্গীত যে আমাদের মনে বিশেষভাবে 

রেখাপাত করতে পায়ে--এই সব কারণেই তারত- 
বর্ষের মধ্যে আমরা এক বিশিষ্ঠ জাত। এই বৈশিষ্টা 

যদি আমাদের না থাকত তবে জাযর]! গতানুগতিক জীবনের 
ভৃচ্ছতার উর্দে উঠছে পারতাম মা-_প্রতিদিনকার জীবন 
আমাদের নিকট একটি অখও আনন্দের বুর্তে দেখা দিত 

না। রবীন্রনাথ আমাদিগকে যাঞ্রিক জীবনযাত্রার এই 
পৌনঃপুনিক আবর্তন থেকে বাচিরেছেন | এইখানে তিনি 

আমাদের গুরু । দেশের লোক আজকের দিনে এই খণ যদি 
স্মরণ করেন তবে তাদের উপমুক্ত গুরুদক্ষিণ! দেওয়া হবে।, 

শীষ্রই প্রক্ষাশ্শিত হইতেতচ্ছে 
. প্রথিতযশ! লেখিক। প্রীশান্তা দেবীর 

রামানন্দ ও অর্ধশতাবীর বাংলা 
বাংলার সাংস্কৃতিক আঙ্গোগনের পঈভমকায় বর্ধমান যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 

মনীষার জীবনাদশের নুনিপূণ বর্ণন ও বিল্লেঘণ। 

প্রবাসীর আকারে বত পৃঠায় সম্পূর্ণ ব চি্শোতিক, বাংলা-সাহিতো 
অভিনব জীবনচরিত.। ইভা একাধারে মনীষী রামানন্দ চট্রোপাধায়ের 

জীবনী এবং সযসামঠিক বাংলার সাংস্ুশিক প্রগতির ইতহাস। বিগত 

পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈত্তিক ও সামাকিক ইাছি 

যাবতীয় আন্দোলনের প্রকুন শরপ উপল করিতে হইলে এই পুন্যক- 

খানি অপরিছার্যা। প্রবাসী কার্ধযালয় 
১২০।২, আপার র সানু লার রোড, ইরা | 

নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাক! খাটাইতে চাহেন ? 
ল্যাঞ টি অন্ব ইতিভন্ান্তর 

প্হ্াল্পী আমাালতভেগ জা ল্লাহুল ? 
দের হার 

৩ মাসের জন্তু * ২$|, € ও ৬ বৎসরের অন্য ** ৫. 
৬ ৪ % ০০ ৩৭. রী ৭৯৫১৭], 

৯ ঞ ঞ রর ৩২"/, ৮ ট গু ৪ ৫২/. 

১ও ২ বৎসরের ৪২/, ৯ শপ. ৮ ১ ৫টি] 
৩৩৪ ” ৪8/.. ১৯ শা 7.» ভি 

নিরাপত। ? 
কালী, কলিকাতা৷ ও উদার উপকণ্ে মূল্যবান জমি ছাড়।ও সম্প্রতিমামর! কিকাতা| কর্পেরেশন 
এলাকায় এবং হিন্দুস্থানের নিউ জালিপুর কলোনির কেবল পার্থে ও মধো আরও বু 
জমি খরিদ করিয়াছি । এই জমি কু কষুঘ্র প্রসে ভাগ করিয়া] বিক্রয় করা হইেছে। 

ল্যাণ্ ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়৷ লিমিটেড 
স্থাপিত ৪ ১৯৪১ 

স্পনিমযিত লভাংশপ্রদানকারী একটা ক্রমোরতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান-- 

ফোনন £-কাল  ১৪৬৪---৬৫ 
হেড অফিম£ ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা, 

টেলিগ্রাম 2--"/-0170800% 



পু, পার্ট 
বিচিত্র মণিপুর -ছঈীনলিনাকুমার জর । ইঞ্থিরান এসোনিছেটেড 

পাবলিশিং কোং লিমিটেড । ৮নি রমান।খ মজজুষদার ছ্ীট, কলিকাতা। 
সচিত্র। হুলা দুই টাক।। 

এই ভ্রমণ পুত্তকখানি পাঠ করিয়া! বিশেষ প্রীত হইলাম । আমাদের 
ঘরের পাশেই মশিপুর, তাহার সম্বন্ধে কত কম খবর আমরা রাখি। 
ম'ণপুর হিন্দুরাঙা, হিন্দুধশ্ ও সংস্কৃতির সব চেয়ে পুবের ঘাটি । এখান- 
কার হিন্দুধশ্ম আমাদের বাঙ্গাল! দেশের চৈতন্ত বহাপ্রতুর দ্বারা অনু- 
প্রাণিত গৌড়ীয় বৈফব ধর্ম । এই ধর্ম বা্গালার সগ্গে একটা বিশেষ যোগ্ন- 
নুত্র্বপপ বিস্মমান। এ ছাড়া, বাগালার সংস্কৃতির অন্ত প্রভাবও ম'পপুয়ে 
পহছিয়াছে। মণিপুরের প্রধান জা, রাজার জাতির ভাষা মেইতেই 
বাঙ্গাল। পিপিতে লিখিত হয়, বদও ভাবাটি আর্যাগোতী4 নহে, ভোট বা 
তিবব হী এবং ধশ্মীর নগোত্রীয়। বাঙ্গালার পাশে হইলেও মণিপুরে যাওয়। 
সহজ লে এবং ভারতীয় জগতের এক কোণে পড়িয়া আছে বলয়! ইঞার 
দিকে দৃষ্টি দিবার অকাশও কাহারও নাই। এই প্রমণ-কথার লেখক মণি-: 
পুরে গিয়া নিজের চোখে বাহ1 দেখিয়াছ্ছেন তাঁঠ। আমাদের শুদাইয়ানেন। 
বতখাশি পড়ির। মনে হয়, লেখকের দেখিবার চোখ আছে, সরস করিয়া 
বণদিবার শঁও তাহা আছে | বৈফব ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে 
মেইতেইদের বৌদ্ধধশ্ন মশ্র যে নিজন্ব ধর্মী ও সংস্কৃতি ছিল, তাহারই 
আধারের উপর ইহাদের আধুনিক হিন্দু সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
মণিপুর রা এতাবৎ কাল যাহ!কে বলে 0/18501100 তাং ছিল-_অর্থাং 

অন্তাধিক সভাতা-বাধি-গ্রস্ত ছিল না1। দেশটি নুজ্দর, দেশের লোকেদের 
জীবন-বাত্র! সাবেক কালের, সরল এবং সহজ সৌনগর্ধো ভরপুর ছিল। 
নলিনীবাবুয় বর্ণন। পড়ির! আমার প্রঙিপদে বঙ্িধীপের কথ! মনে হইতে- 
ছিল। রাজধানী ইম্ফলের কথা! খু'টিনাটিয সঙ্গে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, 
ষণিপুরের বিযাহ এবং মণিপুরের বিশিষ্ট' নৃত্যের যনোজ। বিবরণ দিয় 
ছেন, মণিপুরের ইতিহাসের কথা, রাজকুমার টিকেক্রতিতের কথ! 
শুনাইয়াছেন, আর আমার কাছে বা! সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে যণিপুরের 
বিখ্যাত প্রণয়-গ্লাধ। রাজকুমারী ধইবি ও বীর খান্বার উপাত্]ান সঞ্চলন 

করিয়! দিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকের কাছে এই নুন্বর প্রেষ-কাঁহনীটি 
তিনিই প্রথম উপহাপত করিয়াছেন। মোটের উপর মণিপুরের জনেক 
জাভব] কখ। তিনি এই বইয়ে দিয়াছেন। বইথানির সাথকতা এইখানে 
থে, সাহার বধন। পড়ির মাণপুর দেশ ঘুগিয়। আনিবার ইচ্ছ। হ়। 

মাত্র এক: বংসরের মধ্যেই পুস্তকখনির গুথন সংগ্ক£ণ নিঃশেবিত 
হওয়ার ইছা। যে বিশেষ লোকপ্রিক্ত| অঞ্জন করিয়াছে তাহ। বুবিতে 
পার! যায়। বঙ্তমান পরিবদ্ধিত সংস্করণে (১) মইরাঙের কান্িনী, 
(২) সুমিত কাপা, (৬) মণিপুরের ইতিবৃভ (৪) মণিপুর অভিযানে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ব। ভারতীর জাতীয়ধাহিনী-্৮-এই চাঁরিটি নৃতন অধ্যায় 
সংযোজিত হইয়াছে। কলে পুস্তকখানি স্ধাহগ-সম্পূর্ণ এবং অধিকতর : 
চিতাকর্ষক হইয়ছে। 

সত্ীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

নেভাজীর অনুর? 
বাংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী গ্রঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার “৮ মার্কা ঘবতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োন। আজকাল 

বাংলার প্রতি গৃহে, উৎবেঃ আনন্দে প্র” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্টাক 

হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে তেজাল ঘ্বতের যেরূপ প্রয়াস দেখ! যায়ঃ তাহার 

মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ ঘ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 

স্বৃত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 

স্বাঃ শ্রীস্ভাষ চন্দ্র বসু 



৩১৬ 
গা 

চুর রাজার 
"* আত্তাগ : গুগেত * 2৬ 2255/8/ 

থে বই ইংলভ্ড লহ্য করতে পানে মি, 
ভাই তাক প্রকাশ এতর্দিন নিষিদ্ধ ছিল-- 

হে বই চায় আজ তরুণ ভারত, 
তাই এলে! আজ বাংল। ভাষার অভ্তঃগুরে 

**“যুঁটিশ শাসনের ফলে জাজ ভারতীয় সমাজ কিভাবে ভেতর থেকে 

ভেজে পড়ছে, আর সেই ভাঙ্গ। সমাজের বুকের ওপর বনে রুরোগীয় 
সমাজ, এ্যাংলো ইত্ডিয়ান সমাজ, বিদেশী অফিসর-সমাজ এবং 
শাসক-সক্জরদায় কিভাবে তার অন্তিম সংকারের আয়োজনে বাস, 

এবং সেই খাভ-প্রতিখাতে অন্লঙ্থীন, বস্ত্রীন কোটি কোটি মানুষ কিভাবে 

কলের পুতুলের মত এই অদুষ্ঠ ভাগাবিধাতাদের পরিক ্ লনা-কৌশলে 

নিজেদের চিতা নিজেরাই সান্দিয়ে তুলেছে, তারি ভয়াবহ চিত্র এক 
কিশোরের দৃষ্টিতঙ্লীর মধা দিয়ে মুল্কু রাজ জানন্দ. ফুটিয়ে তুলেছেন 

. এই উপন্ভাসে। দাষ চার টাক আট আন! 
এর রর বার ৭. রগ হা জা ৯ পপ «সত 

নোবেল প্রাইজ প্রাণ বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 

অনুবাদ করেছেন পুষ্পমক়ী বন্ধ 

* ১৯৩৮-এ হহযূলা নোবেল প্রাইজ পাল” বাঁক এই উপন্তাস 
লেখার জন্য পেয়েছেন । 

ক ১৯৩৬-এ "গুড আর্থ। সবাক চিত্ছে রূপান্তরিত হয়। 
* হ্খবিখ্যাত পুলিটজার প্রাইজ এবংহাওয্মেল-স্বর্ণপদক 

উপহ্থার দিয়ে পাল” বাককে সম্মানিত কর! হয়। 

* পৃথিবীর অকুশটি শ্রেষ্ঠ ভাষায় এই উপস্ঠাস প্রকাশিত হয়েছে। 
*» আবেরিকার বই বিভ্রীর রাজো “গুড জার্থ' রেকর্ড স্থাপন করে। 

অনিল অনুবাদ-_-অপূর্ব গঠনসন্জা উৎকৃষ্ট এযা্টিক ডিমাই কাগজে 
ছাপ? এই নুবৃহৎ উপন্াসের মুলা £ পাঁচ টাক! 

র্যানিক্যাঙ্গ বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা 

কথাগুচ্ছ-্ভীগ্ধীরচজজ সরকার সম্পাদিত | এষ, পি. 
সরকার এণ্ড সন্স্ লিষিটেড, ১৪ 'কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত|। 
মূল্য পাচ টাক! । 

পুস্তকথানি খ্যাতনাম! ছোটগল্প-লেখকদের রচনার সংগ্রহ। 
বাংলায় এইন্ধপ একটি কথা-গঞ্চয়নের প্রয়োজন ছিল। এক যুগ 
পর্বের ইনার প্রথম সংস্করণ প্রকা/শত হইয়া নিঃশেবিত হইর। বায়। 
তার পর বন খ্ুলাহিতিযিক ভাল ছোট গল্প জিখিম়াছেন। কাজেই 

নূতন সংস্করণে সঞ্চন নৃতনতর এবং সম্পূর্ণ তর হইয়াছে । রবীন্্র- 
নাথ, প্রমথ চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শরৎচন্্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ সমাজপতি, ভালধর সেন, দীনেত্র- 
কুমার রায়, ম্বেন্্রনাথ মজুমদার, পরশুরাম, বেদারনাথ বন্দো।- 
পাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ১1কুব, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্রনাথ 

মৈত্র, উপেন্ত্রনাথ গজোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প সঞ্চয়িত হষয়াছে। 
অনুরূপ! দেবী, শান্ত! দেবী, সীতা দেবী, নরেশচন্রা, সৌরীক্র- 

যোহন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বিভূগ্তি বন্দ্যো- 
পাধ্যাঞ বিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাও ইহাতে আছে। 

তারাশক্কর প্রমুখ আধুনিক কথ।-সাহিত্যকগণের বচনাসন্ত সেও 

ইহা সমুদ্ধ। গোড়ায় ভূমিকান্বরপ প্রমথ চোধুরী লিখিত ছোট 
গল্প সব্বন্ধে একটি স্ঙ্গর নিবন্ধ আছ আবিশু মুখোপাধ্যায় 

লিখিত লেখক-পরিচিতিতে প্রস্থ সমাপ্ত হইয়াছে । সম্পাদক 
ঠিকই লিবিয়ান্ডেন, সকঞ্চের মাপকাঠি এক নয়। শ্রেষ্ঠ গঞ্জের 
নির্বাচনে বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে । কিন্ত “কখাগুচ্ছ” 
সম্পাদিত হইয়াছে । তৎমনত্বেও, এরূপ সঞ্চয়ন বাংল ঠা 

সাহিত্যের (দঙনির্ণয়ে সাহাব্য করিবে বলিয়াই বলিতে ছি, 
বিগত যুগে নগেশ্রনাথ গুপ্ত, ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 

হরিসীধন মুখোপাধ্যার। যোগীম্্রকুমার চট্টোপাধ্যায় গুমুখ 
লেখক এবং স্ব্ণকুমারী দেবী, নিকপম! দেবী প্রতভৃতি লেখিকার 

রচন! ইহাকে পূর্ণভর় করিতে পারিত। “্পরিচিতি”তে জেখকবর্গ 
সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান কর! হইয়াছে । ১৯৯৪ সালে নয়, 
১৯০৩ সালে শরৎচন্র রে্গুনে যান এবং তাহার রেছগুন পারত্যাগ 

করিবার তারিখ ১৯১৩ নর, ১৯১৬ খ্রষ্টাব্দ |  প্রভাতকুমারের জগ্ম- 
ভারিখ--নয় বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে; ১২৭* সালে নয়, ১২৭৯ 

সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ন্ুধীন্্রনাথ ঠাকুরের জন্মতারিখ 
যোল বৎসর আগাইর! আসিয়াছে । ১৮৯) শ্্ীষ্টান্ে তিনি “সাধন!” 

সম্পাদন আর করেন, কাছেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাহার জন্ম সম্ভব" 
পর নয়; ১৮৬৯ ত্রীঃ তাহার জন্মবংমর । বন্ধ মুলেখকের রচনা- 

সমৃদ্ধ “কথাগুচ্ছে"র গল্পগুলি পাঠকের আনন্দের কারণ হইবে। 

্ ৰ শ্শৈলেন্দ্রকষণ লাহ। 
কালোর আলো।”-- গ্রমৌরীরমোহন সুখোপাধ্যাস। দি 

স্তাশনাল লিটারেচার কোং ১.৫ কটন দ্রীটী। কলিকাতা 
নিষ্ঠর আঘাত এবং নিবিড় হুঃখের মধ্য দিয়া মানুষের এক এক সময় 

| দিবাদুষ্টি ফোটে, হুখের দিনে যে-কল্যাণকে অবহেল। করিল হঠাৎ তাহার 
সত্য মূল বুবিতে পারে। ধনীয় মেয়ে সিদ্কুর জীবনে লেখক এই 
সতাটিকে রপারিভ করিয়াছেন । স্বামী প্রকুল পাড়াগীয়ে বড় ভাই আর 
আতৃজায়ার ছ্গেহে মানুষ হইলস্ভাল ছেলে, শহরে ধনীকন। সিদু 



অচলীকিক টদৈবশক্ষি সম্পল্প ভারতের শ্রেষ্ঠ ভান্ত্রিফ ও ্যোতিম্হিদ 
ভারতের অপ্রতিহন্থী হত্তরেখাবিদ্ শ্রাচা ও পাশ্চাতা জ্যোভিব, তন্ত্র ও যোগাদি শাঞ্তে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পর 

রাক-জ্যোভিবী, জ্যোতিব-শিরোষণি বোগবিদ্যাবিভূষণ পতিত জীযুক্ত রজেশচজ্ ভট্টাচার্য জ্যোতিযার্ণঘ 
লাসুজিকরত, অন্-জার-এ-এল্ লেসন) বিশ্ববিখ্যাত জল-ইদ্ডিয়া! এগ্রোলজিক্যাল এগ এক্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটায় প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
ুদ্ধারত্তকালীন মহাঁষান্ত ভারতসরাট মহোদয়ের এবং জিটেনের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গণন]) কারয়া! এই ভবিবাদ্াণী করিয়াছিলেন হে 

প্বতর্মান যুদ্ধের ফলে ঘিটিশের দশ্যান রন্ধি ছইবে এবং ঘ্বিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উত্ত ভবিবাদ্ধাণী মহামান্ত ভারতসম্রাট মছোদয়কে ও ভারতের গভর্র-জেনারেল এবং বাংলার গভর্ণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। 

সাহার! বখাক্রমে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখের ৩৬১৮১ ১-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর € ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এম, পি নং চিঠি এবং ওই 
সেঙ্েম্বর (১৯৩৯ ) তারিখের ডি-ও-৩৯-টি নং চিঠিসবৃহ দ্বার! উহাদের প্রাপ্তি খীকার.করিয়াছেন। পঞ্তিতপ্রবর় জ্যোভিবশিরোমণি মহোদয়ের এই 
ভবিধ্যন্বাণী সফল হওয়ায় 'ইঁছার নিভূ'লি গণনা, অলৌকিক দ্িবাহুষ্টির আরও একটি জাজ্ছলামান প্রমাণ পাও! গ্লেল। 

এই অলৌকিক প্রতিভামম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিধাতও বত'মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তাত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিবিক ক্ষমতা! প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যা্থিগাণ 
থাধীন রাজোয় নরপতিধন্শ এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বখা--ইহলত, আনেরিকণ, 
আফিকা, চীন, জাপান, মালয়, লিজা পুত্র প্রসৃতি দেশের অনীহিবৃন্দকে যেরপভাবে চমৎকৃত ও 
বিশ্িত করিয়াছেন, তাঁহা। ভাবায় প্রকাশ কর! সম্ভব নহে। এই সন্বদ্ধে ভূরিডূরি শ্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পঙ্জাদি হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন । ভ্ভারতের যধ্যে ইনিই একমাত্র জোতিরিদ--ধিনি 
এই ভয়াবহ ঘুদ্ধ ঘোষণার প্রথম দিবসেইমাঞ্র ৪ টা! যধো ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাভের ভবিবাদ্ধানী করিয়াছিলেন এবং 
আঠারজ,! বিশিষ্ট স্বাধীন নরপতির জ্যোতিব-পরার্শদীতারপে ইনিই উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। 

ইহার জ্যোতিষ এবং তত্রশান্ত্রে অলৌকিক শঙ্ধি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পঞ্ছিত ও 
২. শর্ত: অধাপকমগ্ুলী ভারতীয় পঙ্িত-মহামগুলের সভায় প্রভাবান্বিত ছইয়। একমাজ ইহাকেইজ্যো ভিযশিরো শি" 

উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অধার্থ শড়ি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারত্যন্ত যে কোনও ছুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জাটল মৌকদসায় জঙ্গলাত, সর্বপ্রকার আপহুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, হুরমুষ্টের 
প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রস্ৃতিতে তিনি দৈবশত্িসম্পর ৷ অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তিপণ্ডিত 
মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা। প্রত্যক্ষ করিতে ভূলিবেন না। 

কয়েকজন লর্বজনবিদ্িত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া! হইল : 
হিজ হাইনেস্ মহারাজ! আটগড় বলেন--“পঞ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষষতায়-_ুগ্ধ ও বিশ্িত।” হার্ হাইনেস্ মাননীয় বষ্ঠটযাতা। মহারাদী 

জ্রিপুরা ক্লে; বলেন-_“তাস্ত্িক ক্রিয়া! ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমতকৃত হুইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশকিসম্পর মহাপুরুষ ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ভ্তার মন্ধনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_ “শ্রীমান রমেশচন্ত্ের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিত্ত। কেবলমাত্র 
হবনামধন্ত পিতার উপযুক্ত গুত্রতেই সম্ভব ।” সম্ভোষের মাননীয় মহারাজ] বাহাহুর স্তার মন্মধনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন--“পঞ্চিতজীর ভবিষাছানী. 

বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে । ইনি অসাধারণ দৈবশক্িসম্পর এ বিষয়ে সনোহ নাই।” পাটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীর মিঃ বি, কে, রায় বলেন-- : 
"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পর় বাকি _-ইছার গণনাশক্কিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত।” বঙ্গীর গভর্পমেপ্টের মন্ত্রী রাজ! বাহাছর জীগ্রস্গ দেব 
যায়কত বলেন--"্পঞঙ্ডিতজীর গণন। ও তাস্ত্রিকশক্ি পুনঃ পুনঃ প্রতাক্ষ করিয়। স্ছিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পয় মহাপুরুষ ।” কেউনবড় হাইকোর্টের 
মারনীয় জজ রায়সাহেব এস, এম্, দাস বলেন --”তিনি আমার মৃতপ্রীক্ পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন--জীবনে এরাপ দৈবশক্কিসম্প্ন বাড়ি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বি্ান ও সবশান্ত্রে পাগ্ডত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি প্রীহরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ হলেন--সজীমান রষেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দ্নৈবশক্কিসম্প্প যোদী। হার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনগ্কসাধারণ ক্ষমত11” উড়িব্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেস্বার 
মাননীয়! জীবুক্ত1 সরল দেবী বলেন-_“আমার জীবনে এইরপ বিদ্বান দৈবশক্িসম্পন্ন জ্যোতিষী দ্বেখি নাই।” বিলাতের প্রিতি কাটালিলের মাননীর 
বিচারপতি ন্ডার সি, ষাধবন্ নায়ার কে-টি বলেন-..সপঙ্জিতজীর বহু গণন। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী ।” চীন মহাদেশের 
সাংহাই নগরীর মিং কে, রচপল বলেন-_"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্যাজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাঁক! সহর হইতে 
বিঃ জে, এ, লর়েল বলেন--"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে জামার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জন্ত ৭৫ পাঠাইলাম।” 

প্রত্যক্ষ ফলগ্রদ কয়েকটি অত্যাম্চর্ধ্য কবচ, উপকার না হইলে স্কুল ফেরৎ, গ্যারি প্র দেওয়া ছয়। 
ধমদ্ব। কবচ-_ধনপতি কুবের ইহার উপানক, ধারণে হু ব্যকিও রাজতুল্য এশবর্ষ, মান, হশঃ, প্রতিটা, হুপুজ ও জী লাভ করেন। ( তক্তোন্ত ) 
মুল্য ৭০১ । অন্ভুত শ্ধিসম্পর় ও স্বর ফলগ্রদ্ কলবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1১, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসারীর অবনত ধারণ কতা । বগলাস্তর্থ' 
কবচ-_শত্রদিপ্কে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন বাল! যোকদ্ছমায় হুফললাভ, আকন্মিক সবপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ যনিষকে 
সন্ধ রাখি! কর্দেরতিলাতে ন্ধায়। নূল্য ৯, শক্তিশীলী বৃহৎ ৬৪, (এই কবচে ভাওরাল সঙ্্যাসী জয়লা্ করিয়াছেন )। বন্ীকরণ কবড 
ধারণে সবাই বশীভূত ও স্বকার্ধ সাধনযোগ্য হয়। (শিববাকা) মুজ্য ১১1, শক্ধিশালী ও সন্বর কলার়ক বৃহৎ ৬৪০, ৷ ইহ! ছাড়াও বহু আছে। 

অল উত্ডিয়া এ্ট্রালজিত্ফেল এগ এক্রোনমিদ্কফিল ০সাসাইনী (রেজিঃ) 
€ ভারতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও ভাস্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান ) 

হেত অফিস £_-১০৫ (প্র) গ্রে হাট, “বসস্ত নিবাস? (শ্রশ্রীনবগ্রহ ও কালী মঙ্গির) কলিকাতা ৷ ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষাতের লনয়--প্রাতে ৮1টা হইতে ১১/০ট1। আকঞ্চ অফিস--৪৭, ধর্মতল। স্্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা । 

ফোন £ কলি; ৫৭৪২ সমর-বৈকাল ৫০টা হইতে ৭1*। জগুর খফিস ১--ফিঃ এম, এ, কা্টিস্, ৭-এ, ওয়েউওয়ে, রেইনিস পাক, লগ্ন 
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সহিত হইল তাহার বিষাহ। এর পর নবানুরাগের মোহের সঙ্গে সি্গুর 
কাঞ্চন-কৌলীনের দর্প মিলির! প্রকে ধীরে ধীরে নিজের গৃহ হইতে 
বিচ্ছিয করিয়! লইল। বাদ! আর যৌদিদির নৈরাগ্ত আর বেঙনার কথ! 
স্মরণ করিয়। প্রফুর বধূকে শ্বগৃহে লইয়া বাইখার অনেক চেষ্টা করিল) 
কিন্তু জকৃতকাধা হুইয়। খটনান্বোতে গা! চালিয়! দিল। 

এর পর প্রান আকশ্িকভাবেই প্রফুল্ল মার] গেল, এবং তাহার পর 
কয়েকটি ঘটনার লিদ্ধু প্রকৃত গ্লেছ আর দরদ কোথায় এবং স্ত্রীলোকের 

'গ্রকৃত অধিকার কোন্ধানে সেট! বুঝিতে পারিয়া সন্তানদের লইয়! গিতার 
গৃহ ছাড়ির। শ্বশুরের ভিটায় ভানুরের সংসারে চলিয়া গেল। 

পুফু্নয় দাদ] এবং শ্রাতৃজায়ার বেদনাতুর প্রেছের চিতরগুলি বড়ই 
করশ। প্রকুলও দোটানার মধ্যে চক্সিত্গত একটি সামগ্রন্ত বেশ রক্ষা! 
করিয়] গিয়াছে, কিন্ত গল্ের প্রথমাংশের দিকে, সিন্ধুবালার চরিত্রে কাঠি 
ব! উগ্রতাট। জায়গায় জারগায় একটু অস্বাাবিক হইয়] পড়িয়াছে এবং 
শেষের দ্বিকে তাহার পিতার সহিত বাবারে জবখাই একটি নাটকীর 
জাড়ন্বর জমির পর়িযাছে। 

আমর| বইখানির তৃতীয় সংস্করণের সমালোচনা করিলাম । সর্বব- 
সাকুলয বইখানি হুখপাঠয এবং বাভালী-চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতার 
সহিত বেশ খাপ খাওয়াইয়া লেখ] । 

তেপাস্তর---স্রচরপদাদ ঘোব। আর এইচ প্রীমানী এগ সন্স। 
২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ীটী। কলিকাত!। 

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন মালিক বন্ুমতীতে “ত্র” নামে তাহার 
একটি গর প্রকাশিত হয়। তাহার:পর হঠাৎ একদিন পড়িয়া! দেখেন 
গল্সটতে_-“আরও অনেক কিছু বলবার কথ! যেন বাকী রয়ে গ্েছে।” 
সেইজজ্ গল্পটিকে একটি উপন্যাসে পরিণত করিয়াছেন। 

গল়টি পড়ি নাই, তবে লেখকের এ ছুর্খাতি না হইলেই ভাল হুইত। 
চরিত্র, ঘটনা, সবই এমন সামগ্রন্তহীন যে, মনে হয ধেন একদল পাগলের 
কাণ্ড । কিউদ্দেন্ঠ লইয়া! লেখক গল্পটি টানিয়। বাড়াইয়াছেন কিছু 

€বাঝা গেল ন।। 

জ্ীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
নেতাজীর পথ ও গান্ধীজীর মত---প্রীঅমরেত্রনাথ 

দত্ত । ষ্ট্যাপ্ার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬নং কর্ণগর়ালিস স্ত্রী, কলিকাত!। পুষ্ঠা 
১৮৪7 হুল্য তিন টাকা । 

লেখক তেয়টি অধ্যায়ে এই পুস্তকে নান। বিষয়ের আলোচন1 করিয়া 
ছেন। বহাজ্মাজীর অহিংদ জাল্গোলন, ইসলামের জাদরশ ও পাকিস্থান, . 
ভারতের গণ-আলন্দোলন ও কংগ্রেস, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজীর ব্যক্িগত 

17177117711 

বঙগলন্থী 
_লিমিটভ-_ 

৯এ, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা 
চেয়ারঙ্যান- সি, লি, দত্ত এক্ষোয়ার 

: আই, জি, এস ( রিটায়ার্ড ) 

18081181151) 8111811811811811811511811811811511885 

গ্রবানী ১৩৫ 

সম্গ্রীতি সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকার নিজেয় মত বাত ফরিয়াছেন। 
নেতাজী একদা বহাম্বার এবং কংগ্রেসের আনুগতা স্বীকার করিলেও 
জাজ তাহার মত ও পথ প্রতোক ভারতবাসীর নিকট নুস্পষ্ট। গান্থীজীর 
নিকট অহিংসার আদর্শ স্বাধীনতা হইতেও অধিকতর কাষা, কিন্তু নুভাব- 
চন্মের আদর্শ হিংসাত্মক উপায়েও স্বদেশের মুক্তি ও ম্বাধীনত1 অর্জন। 
বিগত পঁচিশ বৎসয় ধরিয়া গ্ান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিতেছেন, ইহ 
সন্ত দেশবন্ধু চিত্তরগ্ন কংগ্রেসকে আইন-সায় প্রবেশ করাইয়া ও 
নেতাজী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আজাদ হিন্দ সরকার ও সৈযাবাহিনী গ$ন 
করিয়! জনগণকে নৃতন পথে চালাইতে ও নুতন আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করিতে সক্ষম হুইয়াঙ্ছেন। লেখক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন বে, গ্রীন্ধীজীর 
প্রাণপণ চেষ্টায়ও ভারতে হিন্দু-বুসলমানকে এক করিতে পারে নাই, কিন্ত 
নেতাজী স্বীর পন্থা! অনুনরপ করিয়া এই কার্য সুসম্পনন করিয়াছেন 
তাহার মরণজয়ী আজাদ হিন্দ ফৌজই ইহার সাক্ষা। নেতাজী। জীবিত 
কি স্বত তাহা লইয়। আজ বাদবিতও| চলিতেছে । আজ জাতির এই 
মহা ছু্দিনে নুন্ভাবচন্ত্রের আদর্শ দেশবাঁদীকে নুতন আলোক দেখাইতে 
পারে। 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 

মা-কালীর খাড়া--এসৌরীররমোহন মুখোপাধায়। 

স্াশল্ভাল লিটাঝেচার কোম্পানি--১-৫ নং কটন হ্রীট, কলিকাত|। 
সূলয--ছই টাক! । 

সেকালের প্রভাবশালী জমিদারের সঙ্গে মা-কালীর খাড়া 

নামধেয় দগ্যদলের সংঘর্ষ-কাহিনী লইয়া! এই শিশু উপক্কাসখানি 
রচিত। ঝরঝরে ভাবার প্রতিটি অধ্যায়ে ঝ»হস্তের জাল বুনিয়া 
লেখক শিশুচিতকে কুতৃহলী করিয়া তু'লিয়াছেন। এই ডাকাতের 

দলপতি অনেকটা রঘু ডাকাতের মত? হুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালনই তার ধন্ব। কাহিনীর উত্তেজন। ছাড়। এই উপল্ঞাসে 
শিশুচিত্ত গঠনের উপযোগী শিক্ষাও আছে। পুস্তকখানির ্বিতীয় 
সংস্করণ হওয়ায় বুঝা যায়, ইহা ছোটদের মনোরঞ্জন করিয়াছে। 

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

জ্রীশ্রীচণ্ডী-্বরগার পত্ডিত রমানাথ চক্রবর্তী-সঙ্কলিত 

এবং কলিকাতা ১২* ২ আপার সারকুলার রোড হইতে ভকক্ততীর্ঘ 
জ্ীউমেশ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠ! ২৪+২*, 
মূল্য ১1, দেড় টাক | 

“ল্বিন্র স্মিভ্ভাভিল হলভ্ডত্মক 
নর-নারী নিবিশেষে বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে 

বিভিন্ন মতাবলম্বী বাঙালীদের মধ্যে পত্র-মারফৎ এঁক্য ও 
মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্তে বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ইহার বাহন হইবে বাঙলা ভাষ!। নিয়মাবলীর 
জন্ত নিয়লিখিত ঠিকানায় পঞ্জ লিখিতে হইবে। 

শান্তি দেবী, সম্পাদিকা 
বিশ্ব মিভালি সঙ 

১৭, অদ্বৈত মল্লিক লেন, কালকা তা 



লা 

আলোচ্য চণ্ডী গ্রস্থখানি ভারতী খধিগণের ভক্তিভাবপূর্ণ 
দেবদেবী মাহাত্তোর প্রন্থলমূহের মধ্যে অতীব সমাদবের বস্ত। এই 
রস্থ স্বকীয় গৌরবে হিন্দু সমাজের চিরপৃজ্য । শ্রীমৎ ভাগবত, 
ভগবদগীতা। ঞীপ্রীচণ্তী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি জনদমাজে ভারতীয় খবি- 
গণের তক্তি ভাবধার! প্রকাশে অতি উপাদেয় নিদর্শন । অধুনা 
শক্তি আলোচনায় 1শাক্ষত নরনারী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া 
অত্যাবশ্যক । বনৃদ্িন হইতেই নান! বিষয়ে বাঙালীদের হূর্বলত। 

দেখ! যাইতেছে । বর্তমান সময়ে যাাতে বাঙালীর দেহে, মনে ও 

হাছয়ে শক্তি স্য়ের উপার উদ্ভাবিত হইতে পারে সে বিহয়ে 
সকলেরই অবহিত হওয়া! অত্যাবশ্তক । বদি কেহ প্রীহ্ীচণ্ডীর 
শিক্ষা! ও আদশ প্রচারের দ্ব'রা এবং সর্বহার। জুরখ-মমাধির শ্রেয়ো- 
লাভের গ্তায় বাঙালী জাতর কল্যাণের পথ মুক্ত করিতেন তবে 
এদেশবাসী ঠৈহিক, মানিক ও আত্মিক শক্ষিতে বলীয়ান হইত । 
কেবল বাহলই বগ নহে, মানলিক বল যথেষ্ট ন। থাকিলে বাহু- 
বল পাশব বলের স্কায় অনধকর ও অকিকিংকর হইয়া পড়ে। 

জীগ্রচণ্ডার শক্তি-সাধন। এবং শিক্ষা একদা এদেশবাসীর পক্ষে 
অভাব ফলপ্রদ হইয়াছিল, নান! কারণে সেই শিক্ষা! এখন অন্তছিত 
হইয়াছে ! জাতির এই সম্কট-সময়ে আমি এই গ্রন্থখানির 

অভিনব সংঙ্গরণ দেখিয়। ও আগন্ডোপাস্ত পাঠ করিয়। বস্তত£ই 

আশান্বিহ ও আনন্দিত হইয়াছি | সম্পাদক মহাশয় সকল বিষয়েই 
দুষ্ি রাখিয়। এই সংক্করণটিকে সর্বাঙ্গহদ্মর করিয়াছেন । গ্রস্থারভে 
হুদীর্ঘ “আলোচনা'য় এদেশে চণ্তীপাঠের বিভিন্ন রীতি, মাতৃভাবে 
ভগব্দারাধনা এবং চণ্ডাবিষয়ক বন্ধল জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশিত 

হইয়াছে; এততিন সুক্ত ও বড়ঙগসহ মূল চণ্তীর সরল বঙ্গান্তৃবাদ 
এবং গ্রস্থশেষে বর্ণানুক্রমিক প্লোকসুচী থাকার গ্রন্থের গৌরব 
বাড়িন্াছে। 

যা্ঠাতে গৃহে গৃহে এই প্রস্থখানি সমাদরে সংরক্ষিত ও পঠিত 
হয় তদ্রপ যত আমাদের সমাজ-মঙগগলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই করা 
একাস্ত কত্তবা। 

বিদ্যাভূষণ শ্রীরদিকমোহন শর্মা 
পথের বাঁশী- কাঁনী আকরম ছোদেন। ইতিকথ। বুক 

ডিপো, কলিকাতা! ৷ পাঁচ সিক। 

10৪) 805 7878 
(0810000, 

ভারতবধের সর্ধবশ্রেষ্ 

যাছুকর প্রীযুক্ত পি. সি. 
সরকারকে 908৮5 
করিতে হইলে এখানেই 
পত্র দিবেন। 
ট্রেডমাক 80208, 

করিবেন না। 

পুস্তক পরিচয় 

কিনা লিগ 
রাখুন 

ঠা, চ, 0. 90205 

বানান লিখিতে তুল 

১৯ 

কবি নান! দেশের সৌনর্ধয ও গ্ৌয়বের গান গের়েছেন। প্রথম 
কবিত। 'জাছান জারার সমাধি । তারপর আছে জাগরা, বৃন্বাধন, 
বৈশাখের পদ্মা, চেরাপুপ্লী, রুশিয়া, আরব প্রভৃতি বিচি বিষয়ক কবিতা” 
মাল! । বিষয় নির্বাচনে যানলিক উদ্ধার্য এবং রচনায় মার্জিত গী প্রকাশ 
পেয়েছে। 

আমরা বাঙালী-_কানী আকরম হোসেন। ইতিকথা 
বুক ডিপো । ছুই টাক1। 

সরল প্রীতিকর কয়েকাটি কবিতা । ভাব ও বিবয়বন্ত সাধারগ---ছাড়ী”” 
বাড়ি, যসজিদ, ফলের বাগান, ওকু ভাই প্রভৃতি । প্রকাশতঙীতেও চমক 

লাগাবার কোন চেষ্টা নেই। সহজ নুরটি বেশ লাগে। জার ভালে 
লাগে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বিপর্যয়ের দিনে, 'আমর! বাঙালী'শ-কবির এই 
স্বাভাবিক ু্থ মনোভাব । 

প্রথমা--ছঅরবিহ্দ ঘোব। ৩২-এ, ল্যান্সডাউন রোড, কল্গি- 
কাতা। মুল্য জাট আনা 

ভূষিকায় রচয়িতা “কবিতা কি”--এই প্রশ্গের আলোচন। কয়েছেন। 
ভার মতে “কবি সব সময়েই সচেতন শিলী। আবেগের প্রেরণার সে 
কখনও লেখে ন1। আলোচা কবিতাগুলিতে “সচেতন” প্রয়াসের 
পরিচয় জাছে, “আবেগের প্রেরণা নেই। 

ভক্তের ভগবানস্্পঞ্তীর্ঘ ধ্ীনরেজ মোহন তটাচার্যা বেদাত্ত 
শান্ত্ী। শ্কুল সাপ্লাই কোং, সমর খাট, চীক1। মূল্য এক টাক! । 

সি ছেলেদের নাটক । চন্ত্রহাসের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত। 

স্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্পিত পস্্প্ঞ্পম্প্্্্পপ্ল্জ্পব্স্স্প্্পস্্স্প্ুপ 

প্রত্যেক ক হোমিওপ্যাথি তর ও চিকিৎসকের 
অপরিহার্য ছুইখানি প্রসিদ্ধ বই 

অন্ধশতাব্দী চিকিৎসাভিজ্ঞ উত্তরবঙ্গের হু প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 

্ঁবুত সারদাকান্ত রায়, এল, এম্, এস মহাশয়ের 

»হোমিএগ্যাথি তত্ব ২ 
( বাঙলা! ভাষায় নির্ভরযোগ্য অর্গযানন, হোমিওপ্যাথিক 

দর্শন ও ক্রনিক ডিজিজ ) 

খবৰ হোমিগ্যাথি 8. 
(গুহ চিকিৎসার জন্ত সর্বদা হাতের কাছে ই 

মতন বই। সরলভাবে এনাটমি ও ফিজিওলজি 
চিন্রসহ বুষান হইয়াছে ) 

গুন্থান £_ হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং 
১৬৫নং বহুবাঞ্জার স্ত্রী, কলিকাতা ও 

গ্রন্থকানের নিকট, দিনাজপুর | 



২৬ গরধাঙী ১৫৩ 

আমার দেশকে আমি ভালবাসি--্রীকন্ত কর। 
দি ক্জাশনাল লিটারেচার কোং, ১০৫ কটন স্বীট, কলিকাতা । মূল্য 
এক টাকা। 

এই বউখানি ছাত্রগণের জগ্ত পারিতোধিকপ-প্রস্থ কপে নির্ব্বাচিত 
করিলে অভিভাবকগণ ভাবীকালের দেশসেবক গঠনে সহায়ত! করি- 
বেন। ইহার অনেকগুলি কবি! ইতিপূর্বে 'রংমশালে' প্রকাশিত 

.ছুহ্রাছিল। আশাবাদী কবির বলিষ্ঠ বঙ্সনাশক্তি দেশের নূতন 
কূপ ধ্যান করিয়! তরুণগপকে কর্শিষ্ঠ, বলীয়ান ও গণচেতনার 
নৃক্তন তাবে উদ্ধদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । ছন্দের মাত্র! 
ও বতিপ্রকরণের দিকে অধিক লক্ষ্য ন। রাখিয়া ভাবের আবেগ- 

প্রবণ গতিশীলতার সহিত তাল রাখি! কবি কবিতাগুলির শব- 
চয়ন ও ছশবিষ্ঠাস করিয়াছেন । এই সুক্ষ ক্রটি ছাড়িয়া দিলে 
কবিতাগুলি দুললিত ও হৃদয়গ্রান্ী হইয়াছে । রয়াল সাইজ, 
বোর্ড বাধা ও উৎকৃষ্ট কাগজ ইত্যাদি দ্বারা বইটিকে ছাত্রদের 
পক্ষে লোভনীয় কর! হষইয়াছে। 

অন্ধকারের আফ্রিকা।--ভূপর্ধাটক ্রীরামনাথ বিশ্বাস। 
পর্যটক প্রকাশন! ভবন, ১৬।১এ আরপুলি লেন, কলিকাতা । 
পৃষ্ঠা ১৪০, মূল্য আড়াই টাক! । 

রাষনাথ বিশ্বাস প্রমুখ কয়েক জন বাঙালী বাহিরের ছুনিয়া 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনোদ্ধেশ্তে একরপ বিন! সম্থলে ভূপর্ধ্যটন 
দ্বার! বাঙালীর সুনাম বৃদ্ধ কছিয়াছেন। সর্বপ্রকার কুসংস্কার 
বঙ্জিত হইয়া ও নির্ধ্যাতিত মানবের প্রতি অতেদ-উদার দৃষ্টিভঙ্গী 
লইয়! বিশ্বাস ষহাশয় গভীর দরদের সহিত ছুনিয়ার হালচাল লক্ষা 
করিয়াছেন । দক্ষিণ আফ্রিক! সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞ! “ভয়ংকর 
আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বর্তমান প্রস্থ পূর্বব 
আফ্রিক। সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে । প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাশ্মান 
ইষ্ট-আফ্রিক। ব্রিটিশ ইষ্ট-আফ্রিকার অস্তভূক্ত একটি দেশে 
পরিণত হয়। গ্রন্থকার প্রথমে কেনিয়া গ্রদেশস্থ মোস্বাস।৷ হইতে 
জর করিয়া টাঙ্গার পথে লবঙ্গের দেশ জাঞ্জবার, তথা হইতে 
টাঙ্গানিয়াকায় রাজধানী দ্বার-এ-সালাষ হইয়া অরগ্য-পথে ঘু্িয়। 
ভাসালেও্ড প্যস্ত তাহার ভ্রমণ-কাহিনী' শেষ করিয়াছেন। প্রথমে 
আরব, পরে বুয়র ইংরেজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির হস্তে পণ্ডবৎ 
নিগৃহীত নিগ্রোদের ছুর্দশার কাহিনী লিখিতে বসিয়। আফ্রিকাবাসী 

কোন কোন ভারতীয়ের সন্বদ্ধে এক অতি সত্য কথা বেফাস 
করিয়াছেন--'এক ঘৃণিত আর তবণিতকে ঘৃণা! করে।' ইউরোপ 
ও এশিয়াস্থ বিভিয় জাতির সংমিশ্রণে বর্তমানের আফ্রিক! প্রাচীন 

কালের জার্ধ এবং অনারধ্যদের প্রতি বর্ণসন্কর ভীতিজনিত সন্বীর্ণ 
মনোভাবের পুনরাবৃত্তির পটভূমিকায় দণ্ডায়মান | নবীন শ্বেতা 
আর্ধাগণকে প্রাচীন আধ্যগণ অপেক্ষা অধিক উদ্দারভাবাপন কল্পনা 
কব! ছুরাশ!। 

হাসি আর নক্সা-শ্রীপঞ্চানশ ভট্টাচার্য্য (বস্ানন্দ 
শশ্থা )। আরতি এজেন্সি, ৯মং শ্তামাচরণ দে স্ত্রী, কলিকাত।। 
মূল্য চৌদ্দ আন!। 

হাসির কবিতার বই । কয়েকটি কবিতা! চিন্তিত কর! হইয়াছে । 
ছোট কবিতাগুলি উপভোগ্য ও সরন হইয়াছে । দীর্ঘ কবিতা- 
গুলিকে কবিতায় হাসির গল্প বল। চলে। এরূপ দীর্ঘ কবিতা হাঞ্ঠ- 
রসের কবিতায় অচল। 

শ্রীবিজয়েজ্্কৃষ্ণ শীল 

বাংলার সাধনা-_-গ্ক্ষিতিমোহন সেন । বিশ্ববিস্তা- 

সংগ্রহ | বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজে] রী, কলিকাতা । 
মূল্য আট আন! । 

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক ঠাহার স্বভাবপিক্ক সরল সরস লোক- 
ঝ্জক ভঙ্গীতে ভারতীয় চিস্তাধারায়,। বিশেষ করিয়। ধর্খে ও দর্শনে 

পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রবতী সঙ্কজিভ এবং 
তাক্ততীর্ঘ প্রীউনেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 

(চির ও যায়) শ্রীচণ্ডী ০ 
অর্গল|, বীলক, কবচ, মুলচণ্তী, হৃত্াি এবং রহগ্য়ের সরল বঙ্গানুবাদ 
ও ব্যাখ্যা, পুজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে “চণ্ডী” বিষয়ক বুল 
জ্ঞাতবা বিষয়াদিতে ও বর্ণানুক্রমিক ্লোকনুচীতে হুসম্পূরণ। 

শ্রীপ্রীলঙ্ষ্ীপুজা ও কথা! 4১০ ভ্রিসন্ধ্য1।* 
 প্রাপ্তিস্থান__সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক -১২,।২,আপার 

সারকুলার রোড, কলিকাতা । 



পৌষ . পুস্তক-পরিচয় ৩২১ 

স্পবাঙ্গালীয় দানের ও ভাহায় ঠবশিষ্টোর পরিচয় দিয়াছেন। 
লেখকের মতে বাংলার যোগী, শৈব, শক্তি, বৈধব ও বাউলদের 
মধ্যে যে কায়ানাধনা--উপান্ঠ-উপাসকের যে ঘনিষ্ঠ মানবীয় সন্বন্ধ 
ও প্রেষতক্তির প্রচলন রহিয়াছে তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট) 
নিহিত । এই দিক দিয়া বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশেষ 
কোনও জালোচন! এখন পর্যন্ত হয় নাই। তাই এদিকে দৃি 
আকর্ষণ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হুইয়া- 
ছেন। এ বিবনে ব্যাপক বিশ্লেষণ ও বিস্তৃভতর আলোচনার 
যথেষ্ট প্রয়োজন জাছে। 

প্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

হে বীর পুর্ণ কর-_্রমন্মধকুমার চৌধুরী । প্রাপ্তিস্থান, ডি, 
এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাত]। 

“ছে বীর পূর্ণ কর” যুগোপযোগী জাতীয়তামুলক নাটক। বিগত 

কয়েক বংসর যাবৎ বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ 
নাটকীয় দ্ররততায় আবর্তিত হুইয়! চলিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ বাংলাদেশের 
ভিতিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানি! আমাদের সমাজ-জীবনকে একেবারে 
বিপর্যস্ত করিয়। দিয়াছে। কিন্তু এই অশুভ পরিস্থিতির মধোই নব নব 
ভীববিপ্লব এবং জদর্শ-সজ্বাতের ভিতর দিয় জাতি খির লক্ষো, অনমনীয় 

দঃতায় যুতি-পথে অগ্রসর হইয়1 চলিয়াছে। সমাঁলোটা নাটকের “শহয়' 
আর 'অশোক' সেই যুক্তি-পাঁগল তরুণ বাংলারই প্রতীক । মৃতুাপধবাত্রী 
সর্ববত্যাগী শঙ্করের মর্্নছল মধিত করিয়। ধ্বনিত হইয়া! উঠিয়াছে পরাধীনতার 
বিষে জঞ্জরিত, নিপীড়িত বাংলার মর্দরবাণী--“এ রক্ত আমার বুক থেকে 
উঠছে না, এ রক উঠছে দেশের বুক থেকে; জাতির হৎপিও ছি'ড়ে। 
আমি যে বাদী পৌছে দিতে পারলাম না, যে কাজ শেষ করতে পারলাম 
না-তোমর! তাই করে!, তোমর| সে অসমাপ্ত বানীকে পৌছে দিও 
গ্রাষ পেকে গ্রামে, সার] বাংলায়, সার] দেশে...” 

শঙ্কর তাহার আরন্ধ ব্রত উদ্যাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার 

আসন কি শুন্ত পড়িয়া থাকিবে? কোন্ সে মহাবীরের জন্ত সমগ্র দেশ 
প্রতীক্ষমাণ যিনি সে জাসন পূর্ণ করিয়। বাংলা, তথা সমগ্র ভারতের মুক্তি- 
সংগ্রামকে অদূর ভবিবাতে জর়যুক্ত করিয়! তুলিবেন। 

মন্মখকুমারের কৃতিত্ব এইখানে যে উদ্দেশ্তামূলক হুইলেও নাটক- 
খানি রসোস্তীর্ঘ হইয়াছে। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কণ্ঠে নান! জাদর্শের 
জয়গানই উদ্গীত হইয়াছে কিন্ত কোন মতবাদের গ্রাতিই নাটাকারের 
অত্যানজি প্রকাশ পায় নাই-_নিরপেক্ষ দর্শকের মতই তিনি নিরাসক্ত। 
আর অপূর্ব তাহার সংলাপ--তাহ ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত) জাবেগমুখর অথচ 

সর্বপ্রকার বাহুল্য এবং উচ্ছসবর্জিত। এই সংলাগ-রচমার কৌশলই 
“ছে বীর পূর্ণ করো'কে অতি-নাটকীয়তা। এবং প্রচারধর্থিতার অপঘাত হইতে 
রক্ষা! করিয়াছে। এই নাটকের আর একটি আকর্ষণ মৃশাবকান্তি দাশ 
রচিত গীতাবলী। নাটকখানিতে সংলাপ ও সঙ্গীতের মণিকাঞ্ন সাঘোগ 

হইয়াছে। অল্প কালের যধোই ইহার দ্বিতীয় সংক্ষরণ হইয়াছে । 

০, অম-সংশোধন 2 
গত কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে “নিশার স্বপন” নামক 

পুস্তকের সমালোচনা শ্রীরামপদ রুখোপাধ্যায় কত নহে, 
সমালোচনা! করিয়াছিলেন তারাপদ রাহ! । 

ক্যানকাটা সিট ব্যাক 
ভিলন্চিত্তেজ্ঞ, 

হুড অক্ষিস £ ১০২ বি, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা! । 
তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ, সার্টিফিকেট 
প্রচার মূল্য | মেয়াদ জন্তে 
টাকা ৮৪৪০ টাকা ১০২ 
টাক1 ৮৬1১ টাকা ১০৬. 

টাক ৮৬২৫০ টাকা ১০০০. 

চল্তি হিসাব 8". 
জেভিংস হিসাব ১. 
এক বগুসরের জন্তু স্থায়ী আমানত ৩২". 

ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় সুবিধাষৃক্ত প্রথম শ্রেণীর 
উন্নততম জাতীয় ব্যাঙ্ক । 

বিশেষ বিবরণের জন্ত লিখুন । 
ফোন £ ক্যাল্ ৩৪৪৭ 

কাকড়া বিছের রস 
রসকার-শিল্পী দেবীপ্রসাদ রাক্সচচীঞুরীী 

শার্দূলের ঘরোয়া কথা, দ্েবীপ্রসাদ তু'ল ও 'কলমের খোঁচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেম। আতে ঘা! না লাগিলে 
বক্তব্য ও ত্রষ্টব্য বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে। অন্যথায় শূল বেদনার সম্ভাংনা আছে। 
বাহারা রস গ্রহণে অক্ষম:অর্থাৎ অজীর্ণ রোগে ভূগগ্সিতেছেন তাহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠতা না করাই বাঞনীয়। 

“কাকড়া ঘিচের রস? শঙ্গই আত্মপ্রকাশ করিবে । 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজয় রাখুন । 



হেশবার্ধদেশের কথা 
মম্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দব্গীয় যাজেন্্রচজ শাস্বীর জোষ্ট পুত্র, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গনোধিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের অধা।পক, প্রসিদ্ধ মনোবিদ্ ও মনঃলমীক্ষক 

মন্মখনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত »ই নবেম্বর তারিখে ৬« বৎসর বয়সে 

প্রঃলোকগমন করিয়াছেন। অধ্যাপক মম্মখনাথ ভারতবর্ষে এবং ভারতীয়- 

গ্রণের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রনীদের অন্ততম ছিলেন; 
বস্তহঃ তিনিই এ বিষয়ে কলিকাত। বিশ্ববিদ)লয়ের প্রথম 74. ০-- 
বাবহারিক মনোধিজ্ঞানের ঘার। বৃত্তিনির্বাচন (ড008680081 99190610177) 

ও পিল্প-প্রতিষ্ানের বে কত উন্নতি হইতে পারে মে বিষয়ে তিনিই 
প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তঠাছারই চেষ্টার বাবহারিক 
মনোবিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ির়। তুলিবার পরিকল্পনা আংপিকভাথে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয় । ভারতীয় মনঃমীক্ষণ সমিতি ও 
তৎসংলগ্ন মানসিক চিকিৎসাঁলয়ের তিনি অন্তত প্রতিষ্ঠাতা; হুচন। 
হইতেই তিমি এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। গবেষণামুলক 
বহু প্রবন্ধ লিখিক়্! তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার সুধীমহলে সথপরিচিত 

হইয়াছিলেন এবং ইংলগ্ডের 'নেশগ্ভাল ইনষ্টিটিউট অব ইত্ডাপ্রিয়াাল সাইকো 
লজি'র তিনি 'অনারারী করেম্পণ্ডে্ট' ছিলেন। তাহার মৃতাতে মনো- 
বিজানের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। 

সামাঞ্জিক জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সতাশ্রয়ী আদর ব্রাক্মাণ 

এবং পাশ্চান্তা বিজ্ঞানে দীক্ষিত হইলেও সংস্কৃত দর্শন, যৌগ, আয়ুবেদ 
প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদশী ছিলেন। 

বি. এল. ঘোষ 
স্থবিখ্যাত টস এগ সঙ্গ নামক চ! কোম্পানির স্বত্বাধিকারী 

বিঃ বি. এল. ধোষ বিগত ২৮শে নবেম্বর তারিখে মাত্র ৩৫ 

বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । অল্প বয়সেই তিনি 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। টস এও সখ কোম্পানীর 

আমাদের গ্যারাট্টিড প্রফিট ক্কীমে টাক! খাটানো। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়! থাকে £₹_ 

৯ বসচরর জন্) শতকরা বাধষিক ৪৫০ টাকা 

২ ব্সতেরর জন্য শতফর]। ব।ধিক ৫৪০ টাকা 
৩ বগ্সচঢেরর জন্য শতকরা বাধিক ৬৫০ টাকা 

সাধারণতঃ ৫**২ টাকা বা ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাষ্টিভ প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থুদদ ও তছুপরি এ টাকা! শেয়ারে খাটাইয়া অতিরিক্ত লাত হইলে উক্ত 
লাভের শতকরা ৫৯. টাকা পাওয়া ধায়। 
১৯৪ সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্থদ ও লাভসহ আদায় দিয়া জাসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়া থাকি । অন্ুগ্রহপূর্বক আবেছন করুন। ৃ 

ইট ইঞ্জিয়। ক এ& থেয়ার ডিনার মিষ্িকেট 
ভিশম্সিক্রেত্ত 

0১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাত|। 
টেলিগ্রাষ “ছনিকন্ব ফোন্ ক্যান ৩০৮১ 



__কথানশগ্ 
ংলার কথ।-শিম্প সাহিত্যে নুতন অভিযান 

শ্ীযুক্তা রাধারাণী দেবী ও গ্ানরেজ্জ দেবের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 

বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীগণের মধ্যে চৌদ্দজন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনা 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *** ১ ইতিহাস 
আশাপূর্ণ দেবীর .১... ***  *** বাজে খরচ 
সুবোধ বসুর ** ৮৮ আজাদী 
'বনফুলের ৮ ৮০ অজুনি মগ্ডল 
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের*****'বুড়ো হাজরা কথা কয় 
অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ১০ দ্বিখণ্ড 
বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের *** *** ফুলেশ্বরী 
সরেজ রায়চৌধুরীর. *** "অকাল বসন্ত 
গজেন্্রকুমার মিত্রের *** ৮৮১ প্রেরণা 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ***১১ চক্রান্ত 
অন্নদাশঙ্কর রায়ের *** *** রুপ দর্শন 
প্রবোধকুমার সান্যালের ৪5৪ উঃ প্রশ্ন 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *, *৯* কামধেনু 

বাণীরায়ের  ** ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুলী 
প্রতোকটি রচনা সম্পূর্ণ নূতন এবং শিল্পীর বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক। 

এগুলিকে ঠিক ছোট গল্প না বলে 'নভেলেট' ব! ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলা চলে। ভবিষ্যু 
কালের ইত্হাসে এগুলি লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে গণ্য হবার সম্ভাবনা রাখে। 
প্রত্যেক গল্পের সঙ্গে শিল্পীর প্রতিকৃতি, হস্তাক্ষরে নাম স্বাক্ষর ও সংক্ষিপ্ত জীবনী 
সংলগ্ন হয়েছে। 

তি মূল্য মাত্র সাড়ে ভিন টাকা 

হাজার টাক! পুরস্কার ! 
যে গল্পটি অধিকাংশ পাঠকের মতে শ্রেষ্ঠ বলে গণা হবে সেই গল্পের লেখককে 

ক্যালকাট! কেমিক্যাল কোম্পানী হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 
. আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেকেই ভোট পাঠিয়ে 
:তাদের রসবোধের পরিচয় দেবেন । 

ভোটের কার্ড বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে 

জজ এব, ডিল, লন্ক্ষান্ আটাহভ হলল্ চিলও 
| ১৪, কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা 



(৩২৪ 
_বাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাহারই ব্যবসাযবৃদ্ধি: এবং কর্ণ 
শক্তি। তিনি লঙ্গীত এ্রবং খেলাধুলায়ও বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। মানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও তাহার দানের 
পরিমাণ ফষ কিল না। 

্ অধ্যক্ষ ভুবনমোহন সেন 
বিগত ২৯শে অক্টোবর বিশি& শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ভুবন- 

মোহন পেন মকাশর খুলনার পল্পলোকগমন করিয়াছেন । 
১৯১০ প্রীষ্ঠাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে 

অধাক্ষ কুষনমোহ্ন সেন 

এম. এ. ডিগ্রি লাস করিয়। তিনি কলিকাতা! বিটি কলেজে 
ঘোগদান করেন। সেখানে আট মাস অধ্যাপনা করিবার 

পয তিনি আসাম শিক্ষা-বিভাগে চাকুরি এহণ করেন এবং 
গৌছাটি কটন কলেজে ইতিহাসের অব্যাপকপদে নিযুক্ত হৃন। 

ছাত্রক্ধীবনে এবং উপ্তরকালে অধ্যাপকরপে তিনি ডক্টর এইচ. 
সি. বুখাঞ্জি, পরলোকগত জে, এন. দাশগুপ্ত এবং হ্রেচজ 
মৈআ্র প্রন্থখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৃদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে জাসেন। 
আসামেই তাহার কর্মজীবনের ছুদীর্ঘথ একজিশ বংসর অতি- 
বাহিত হয়। | 

অধ্যক্ষ সেন একজন হুরলিক, ক্ষিপ্রভাষী বক্তাও ছিলেন । 

ঘণ্টার পর ঘণ্ট! তিনি শ্রোতৃমগুলীকে মন্ত্রমু্ধ করিয়া রাখিতে 

পান্িতেন। ইতিফাস এবং রাক্ধনীতি এই উভয় বিষয়েই 
ভাহার প্রগাঢ ব্যুৎপত্ি ছ্বিপ। বিভিন্ন ইংরেজী বাংলা এবং 
অসমীরা পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার ভানগর্ত প্রবদ্ধসমূহ 
চিন্তাশীল মহলে বিশেষ আলোড়নের হৃষ্টি করিয়াছিল। 
আসামেয় ইতিহাল-ক্ষেত্&রে তিনি ছিলেন অগ্রনী। অধ্যাপক 
আর. সি. গফ্িনের সহযোগিতায় লিখিত তাহার :9/07864 
চি0%5 488079686 17280 মাষক পুস্তকখানি  'আসানেক্স 

ইতিহাস জন্বদ্ধে ভাহার গভীর জানের পদ্িচায়ক । ১৯৩৮ 
ধানের “মভার্শ রিভিসু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার 
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ছিল । তা ছাড়া তিনি অনেকগুলি পাঠ্যপুত্তকণ্ড প্রণরজ 
করিয়াছিলেন । গৌঁছাটটতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের 
যোক়শ-অধিবেশনকে সাফল্যঘণ্ডিত করিবার জন তিনি অক্লাত্ত 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন । থেলাধুলায়ও অধ্যক্ষ লেনের 
বিশেষ উৎসাহ ছিল । 

বাংলার ব্যাঙ্ক 

সম্প্রতি বাঙালীর ব্যাঙ্কের উপর “রান অর্থাৎ একসঙে 

টাকা তোলার হুভুগ হ্ইয়াছিল, কিন্ত মোটে তিনটি ছোট 
ব্যাঙ্কে লেনদেন বন্ধ করিতে হ্ইয়াছে। লাল! হ্রকিষণ 
লাল শিল্প কযিশনের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, তাহাদের পিপলস্ 

ব্যাঙ্ক যখন “ফেল' হয় তখন লাছোরে কোন উচ্চপদস্থ ইংরেজ 

রান্বকর্শচারীর বাড়ীতে ভোজে আনন্দপ্রকাশ কর! হয়। পরে 
জান! যায় এই কর্শচারী পঞ্জাবের লা্ট ছিলেন । এবারও শুনা 
যাইতেছে ইংরেক্-পরিচালিত কোনও কোনও ব্যাঙ্ক ভিতরে 

ভিতন্ে প্রচারকার্য্যের দ্বারা এই “রান” করাইয়া দিতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মিঃ ভার্গব বলিয়াছেন, কয়েকটি ব্যাঙ্ককে 

অনিয়ষের জন্ত “দোষী'র তালিকায় বছ পূর্বে ফেলা 
হইয়াছে । এই তালিক! ব্যাক্ষের ব্যবহারের জন্ত, অথচ 
হঠাৎ ইছা! এই সময়ে সাধারণের মধ্যে কেন প্রচারিত 
হুইতেছে তাহা তিনি জানেন না। কোনও ব্যাক্ষের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ হইলে এক সঙ্গে টাকা তোলায় 

উহ্! একেবারে নষ্ট হইবে, বরং কিছু সময় পাইলে ক্ষতি- 
পুরণ করিয়া! দ্রাড়াইতে পারে । যেব্যাক্ষের টাকা নিরাপদ 

ভাবে লি করা হইয়াছে এক সঙ্গে টাকা দিতে হুইলে 
তাঞ্থাকেও বিপন্ন হইতে হয়। সুতরাং এই ভ্ঞাবে টাকা 
তোল! কোনও দিক দিয়া! সমর্থনধোগ্য নহে । জাতীরতা- 
বারী প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র ' ও প্রযুক্ত সতীশচন্তর বনু 

টীকা তুলিতে নিষেধ করায় ছিড়িক মন্দীভূত হয় । ইংরেজ 
ঘণিকসমাজের মুখপত্র “ক্যাপিটাল” ২৮শে নবেম্বর তারিখে 
এমন সব কথ! লিখিয়াছেন যাহাতে বাঙালীর ব্যাঙ্গের উপকার 

না হইয়া অপকার হইতে পারে। হার! পুর্ববোক্ত দোষীন্ 
তালিকার কথা উল্লেখ করেন কিন্ত তাহার পূর্বেই মিঃ 
ভার্গবের অভিমত প্রকাশিত হুইয়াছে। বাঙালী হিচ্ছুর ব্যাঞ্ষে 
আশী ফোটি টাক! গচ্ছিত রহিয়াছে । ইহার জোরে ও 
আচার্য্য প্রকুন্নচজের উপদেশে বাঙালী কয় বংসয়ে ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে অনেক চুর আপাইয়! গিয়াছে । ইংরেজের অনেক 
পাটকল, লৌহ্র কারখান! মাড়োয়ারীর! কিনিয়! লইয়াছে। 
বাঙালী যাহাতে এই সময় পিছাইয়া না পড়ে সে দিকে দৃটি 

রাখ! কর্তব্য । মছাজনী আইন ওচার্ধীখাতক আইন করিয়া 
লীগ সচিব-সঙ্ঘ বাঙালী হিশ্ুর এক শত কোটি চাকা আর্ট- 
কাইয়! রাখিয়াছে। এখন আশী কোটি টাক! নষ্ট করিবার জভ 
বিদেশীদের অপচে&1 আত্ম হুইয়্াছে। | 

গণিতে চঙৌোপাধ্যায় 

... _ . সুরা ও প্রড়াণক $ জীদিবারণচত্ হান, প্রবাসী গ্রেদ, ১২০।২ আপার লারকুলার হোত, কলিকাতা! 



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা শকুম্তলার পণ্ভিগ্ৃহযাত্র। 
শ্রীঅনিল পাল 



একক পক্স পরিভ্রমণ কালে গান্ধীজীর একটি সাকে। অতিজমণ 



“সত্যহ্ শিব সুন্দর 
মায়মাক্স! ঘলহীনেন লঙ/:" 

সদ্য ১০৮০1 2৩০০ হ্ভাগ * সে শুগাঁতনহ থ্য। 

বিবিধ প্রসঙ্গ 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব 

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ৬ই জানুয়ারী নিয় লিখিত 

প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে-_ 
“নিখিল-ারত কংগ্রেস কমিটি ওয়াকিং কমিটর ২২শে 

ডিসেম্বরের প্রত্তাব অনুমোদন করিতেছে । উহাতে যে অভিনত 
প্রকাশ কয় হইয়াছে কষিট তাছার সহিত একমত । 

কংগ্রেস লর্দাই ফেভায়েল কোর্টের রায় যানিবে বলিম্বা 
জানাইয়াছে, কিন্ত বতর্ষান অবস্থায় ব্রিটিশ গবঙ্ছেন্টের 
ক্পাষ্টোক্তির পর ফেভারেল কোর্টে যাওয়া নিরর্থক । উত্তর 

সন্মত সিদ্ধান্ত হইলে এবং সকলে ফেডায়েল কোর্টের রায় 
মানিতে প্রস্তুত হইলেই শুধু উদ্াতে যাওয়া চলে । 

কমিটর বিশ্বা বত ছুর সম্ভব মতৈক্যের ভিভিতেই শ্বারধীন 
ভারতবর্ষের রাধবিধি রচিত হওয়া উচিত। এই কার্যে 
বাছিছ্ের হস্তক্ষেপ অথব1 কোন প্রদেশ কর্তৃক অপর প্রদেশের 
উপর জোর খা্টানো চলিবে ন! | ক্যাবিনেট মিশনের -১৬ই, 
মের প্রস্তাবে আলাম, সীমান্ত প্রন্বেশ এবং শিখদের যে " 
অন্থুবিধায় ফেলা হইয়াছে কমিটি তাহা! বুঝিতে পারিতেছেন, 
৬ই ভিসেম্বয়ের ঘোষণায় এই অন্গুবিধ! আরও বাড়ানো! হুই- 
যাছে। এই সব অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ঘাড়ে 
কোন কিছু বলপূর্ধক চাপাইয়! দিতে গেলে কষিট কখনও 
-ভাছ! ববর্ধম করিতে পাছে না; ব্রিটিশ গবর্েন্ট মিজেও ঘল- 
প্রয়োগেয নীতি অভায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

কমিটির ইচ্ছ! গণ-পরিষদ দেশের সর্যদলের শুভেচ্ছা লইর! 
স্বাধীন ভারতের রা্রবিধি চন! করিতে থাকুক । বিডির 

প্রকারের ব্যাখ্যা দ্বারা যে মতবিরোধ চলিতেছে তাহার 

অবদান ঘট্টাইবার. জত্ কষিটি ভ্রিটশ গবন্ছেন্ট সেকসনের কার্ধ- 
প্রণালী সন্বদ্ধে বে পরামর্শ দিয়াছেন ভাহ! মানিয়া লইবার. 

পন্বামর্শ দিতেছেন। ূ 
ভবে এফথ| শ& ভাবে মনে রাখিতে. হইবে যে এযণ 

ফন্ধিতে গিয়! কোন প্রষেশের উপর জোন থা্টান যা পদ্জাবের 
শিখদেন্স স্বার্থবিয়োধী কাছ যেম না ঘটে। জোর 

হাটাইতে গেলে কোন প্রদেশ বা উহার অংশ 

বিশেষের স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার রা 
থাকিবে । তবিষ্তের ঘটনাবলীর উপর কার্পদ্ধতি নির্ভর 
করিবে, সুতরাং কমিটি প্রাদেশিক খ্াকতুশাপনের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া যথাসময়ে ঘখোপরুক্ত পরামর্শ দেওয়ার জগ্ত ওয়াকিং 
কষিউকে নির্দেশ দান করিতেছে '” 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উক্ত এস্কাবে আসাম, 

লীমাস্ত প্রদেশ এবং শিখদেের বিশেষ অন্গবিধায় ফেল] হইয়াছে 
ইহ] ভাহারাই বলিম্বাছেন কিন্ত বাংলায় জাতীয়তাবাদের কি 
অবস্থা! হইবে একথা ফেছ ভাবেন নাই,বলেনও নাই । আনাদের 
প্রতিনিবিরূপে যে মছাশরগণ উঞ্ত কমিটিতে গিয়াছিলেদ 
তাহার! এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই বল] বাহুল্য । 

সুতরাং যদি কংগ্রেসের এই “চাল কেয়ত” করার কলে পাফি- 
স্থানপন্থীদিগের পথ খুলিয়] যায়-_ যাহা! মোটেই অসম্ভব নহে-.. 
তবে বাঙালী হিন্দুর সহ্যদণ্ড একতরফা ডিক্রী হিসাবেই হক্টবে | 

আসামের কর্তব্য কি সে বিষয়ে মহাযা! গন্ধ স্প&ই 
নির্দেশ দিয়াছেন £-_ 

“আমি বরদলৈকে বলিয়াছি যে কংণ্খেল কমিটি কোন হ্ 

নির্দেশ যদি না দেয় তবে আসাম ধেশ সেকসনের বৈঠকে 

যোগদ্বান না করে। প্রতিবাদ জানাইয়। আসাম যেন গণ 
পরিষদ হইতে বাহির হইয়। আসে । কংথেপের মঙ্গলের অন্ত 
কংখ্েসের বিরুদ্ধে ইহ! সত্যাপ্রহ-শ্বূপ হইবে । আসাম যদি 

নীরব থাকে তবে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছিয়া, যাইবে । 
আসাম বাছা চায় না তাছাকে দিয়! জোর করিয়া উহ] করাইয়া! 
লগয়ার অধিকার ফাহারও নাই। আসাম বত'নানে 

অনেকাংশে শ্বাধীন। তাছাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আগ্নকভৃি- 
লম্পন্ন হইতে ছুইবে। সে সাহ্স ওদুঢ়তা আপনাদের আছে 
কিনা আমি জানি না। আপনারাই তাহ! বলিতে পারেন। 
আপনার! এ কথ! জোর গলায় বলিতে পারিলে চমৎকার 
হুইযে। গণ-পরিধদ লেকসনে বিভক্ত হইলেই জাগাম যেন 
বলিতে পার়ে- “ভদ্রমহোদর়গণ, আসাম বিদায় গ্রহণ কিল? । 

: ্রকমাত্র এই পথেই ভারতের স্বাধীনতা আঙিবে। 
প্রত্যেকটি প্রত্বেশ বেন স্বাধীন স্ভাবে কর্তব্য 
মিণরণ ও কাজ করিতে পাযে।” 



২৬ ূ : 

গার্ধীজী আসামকে যে উপঙ্েশ দিয়াছেন তাহাতে 
স্বাধীনতায় পথনির্দেশ অতি স্পষ্ট রহিন্বাছে। বাংলায় কংখ্ধেস 
নেতৃবর্ঘ কি বাঙালীর শ্বারীনত! ঘানপজ্র লিখিয়া লীগ দলের 
হাতে তুলিয়! দিয়াছেন ? তাহাদের কর্তব্য তো ম্প্। এখন 
প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীকে প্রস্তত ছইতে হইবে তাহাদের 
আমর্শের জন মরণ পণ যুবিতে । পাঞ্জাবে শিখের! চাহিতেছে 

সাহাদের পিতৃতূষি শ্ব্ধপে কয়টি জেলাকে পৃথক করিরা এক 
ভিন্ন প্রদেশ গড়িতে। বাংলায় এখন প্রয়োছন এরপ 
আন্দোলনের, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই । উড়ো মুক্তিতর্কের 
দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন জীবন-মরণ সমস্যা । শিখের! 
তা্ছাদেয় কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত সঙ্ঘবন্ধভাবে প্রত্তত হইতেছে 
তাহ! নিশ্নলিখিত সংবাদেই দেখা যাইতেছে 

“গত ১১ই জানুয়ারী অন্বতসরে শিখদের প্রতিনিধি পন্থিক 
বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ৬ই জ্বান্ছ- 
স্বাীতে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, 

_ শ্প্রতিনিবি পন্থিক বোর্ড ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ 
গবন্ধেন্টের ১৯৪৬, ৬ই ডিসেম্বরের বিষ্বৃতি সম্পর্কে নিখিল- 
ভারত কংগ্রেস কমিট যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্বদ্ধে 

সমাক্ বিবেচন! করিয়াছেন । কমিটি অতীব ছুঃখের সহিত 
জানাইতেছেন যে, উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের ফলে শিখদের অবস্থা! 
ভয়ানক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। 

কমিটি পন্থকে আসয়্ বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া! দিতেছেন 
বং এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন ১৯৪৭ সনের ২৬শে 
জানুয়ারী সকাল ১১টার সময় জেনারেল কমিটির একটি বিশেষ 
সভ1 আহ্বান করিতে সিগ্ধান্ত করিয়াছেন । শাসনতন্ত্র গঠনে 
শিখদের অভিমত গ্রহণ কল্পে তাহাদের ছ্াবি সমর্থনের 
যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল তাহা! পুরণ করিতে কমিটি 
কংগ্রেসকে আহ্বান করিতেছেন ।” 

লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়! ভারতের স্বাধীনতার পথ 
কণ্টকময় করিয়া! তৃলিয়াছে। এই অন্ধুহাতে সাত্রাঙ্থ্যবার্ধী এবং 
এক হল চক্রান্তকারীও তাহাদের সহযোগিতা করিতেছে । অথচ 
ভারতে জত্মনিয়ন্ত্রণের বুদ্ধ আরম্ভ করিল বাঙালী, সেই বুদ্ধে 
লর্বাপেক্ষা অধিক বলি দিল বাঙালী, কিন্ত ফিসাব-নিকাশে 
সম্পূর্ণ কাকিতে পড়িল দেই বাঙালী | পদোভিয়েটের এক 
অংশে ৫০ হাজার লোকের জনসমগ্লিরও খ্বাতন্তর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ- 

ব্যবস্থা আছে, কিন্ত পাকিন্ানে আড়াই কোট জাতীয়তাবাদী 
ধাালীর দাসত্ব ভিন্ন অভ ব্যবস্থা নাই | সোভিয়েটে আত্ম- 

নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও তুল ধারণ! যাহাদের আছে তাহার বত'মান 
যংসরের র্া্রবিক্জান সন্দেলনের সভাপতির অভিভাষণে 
অনেক নৃভম তথ্য পাইবেন। 

ঝ্া্র-বিজ্ঞান সম্মেলমে সভাপতি অধ্যাপক দেবেজরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশের সাল্প্রদাসিক লমভার 
সঞ্িত খাহারা সোভিয়েটের স্বা&বিধি ও উহার অন্ততুক্তি 
স্বাগতরের কেজীয় সর়ফার হইতে বিচ্ছি় হওয়ার স্বাধীনতার 
ভূলন। কষত্পেন, তাহারা সোতিয়েট সনা্রধিধিয় বুল তত্বই ঘুঝিতে 
পাক্ষেম নাই। সোভিযেট শাসনগ্রণালীতে কমিউনি& পার্টর 

অধিকার কতখানি ভাহাও তাহাদের জানা নাই। দাশিয়ায় 

১৩৫৩ 

ফষিউনিষ& পার্ট একমাজ বৈধ ম্বাছনৈতিক হল, পার্টির সমস্ধ 
ক্ষষতা মেতাদেন্ হাতে সীমাবদ্ধ, নেতাদের আদেশে নির্দেশে 
বা অন্থরোবেই সকলকে চলিতে হুয় এবং এই মেতারাই স্বাধরের 
প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে লমাসীন । গবন্থেন্ট পদ্জিচালমে 
এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। সিডনি শ্রবং বিয়েটি স ওয়েবও 
তাহাদের বিখ্যাত এন “সোভিয়েট কমিউনিজমে” বলিয়াছেন, 
কষিউনি& পার্ট শাসন-যনতর কতখানি অধিকার করিয়া 
বণিয়াছ্ে. তাহার পরিমাপ করা হুর, তবে ইহ! ঠিক বে 
রাশিয়ার কৃষ্ঠি বা ত্রিশ লক্ষ লোকের এই দলটি সর্বহারাদের 
বিবেক রক্ষকরণপে রা পরিচালনার সকল দায়িত্ব করারত 
করিয়াছে । লিন নিজেও বলিয়াছেন, “সোভিয়েট ইউনিয়নে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব! গঠনমূলক সমস্যাই পার্টির 
নির্দেশ না লইয়া! মীমাংসা! কর! হয় না। এই হিসাবে সব 
হারাদের ডিব্টেটরশিপকে আমর! পার্টির ভিন্টেটরশিপ বলি! 
অভিফিত করিতে পারি। পার্টিই সর্ধহারাদের নিয়স্ত! |” 
অটোক্ষ্যাটকে ভক্তি কর] রুশ জনসাধারণের ্বভাবসিদ্ব, বীরকে 
তাহার! পূজা! করে, সাধারণ লোকের এই মনোভাবের পুর্ণ 
সহ্যবহার গবন্ছেন্টের লীর্বস্থানে অবস্থিত ব্যক্তির] পূর্ণ মাআর 
করিয়! থাকেন। লেনিনের স্বত্যুর পর তাহাকে প্রায় ঈশ্বরের 
ছুতের পর্যায়ে তুলিয়া ধর! হুয়, তাহার রচনাবলীকে পবির 
রচনা! বলিয়! অভিহিত কর! হুয় এবং বল] হুয় যে উহ্থার ব্যাখ্যা 
কর! যাইতে পারে কিন্ত প্রতিবাদ চলিবে না। রাশিয়ার ১৬ 
কোটি লোক যাছাকে অন্ধভাবে তক্তি করিতে পারে লেনিনের 
স্বত্যুর পর এমন একজনকে খাড়! কর! একান্ত প্রয়োজন হইয়া 
উঠিল। দলের নেতারাই ঠিক করিলেন যে, ঠালিনকেই 
দলের, রাগ্রের এবং সর্বছারাদের অধ্ধিতীয় নেতারপে 
ফা করানো হইবে। তার ছবি ও আবক্ষ ছোট ছোট 
মৃতি লাখে লাখে বিতরণ কর! হইল, মার্কস ও লেনিনের 
ছবির পার্থ উহার স্থান করিয়া দেওয়া হইল। সোভিয়েট 
শাসনপদ্ধতির সহিত অচ্ছেন্ সম্পর্ক আছে বলিয়াই এই কথার 
উল্লেখ ফর! হইতেছে । সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্ততুত্তি 
রাষট্পমূহের স্থান কি তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মূল 
রাশিয়ার আয়তন ও লোকসংখ্যার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে 
হুইযে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মূল রাশিয়ায় 
আয়তন শতকরা ৯০ ভাগ এবং লোকসংখ্যা অর্ধেকের বেঙ্গী। 

প্রই সমস্ত দিক বিবেচনা! করিলে বেশ বুঝ! বায় যে 
নামেই সোভিয়েট ইউনিয়ন “ম্বতঃপ্রণোদিত ইউনিয়ন” এবং 
অন্ততুক্তি রাষ্রসমূহ্ের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারও কাগজেপনরেই 
সীমাবন্ধ। অতঃপর অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝাইয়! দেন যে, 
এই কথ! বলিতে গিয়া তিমি সোভিয়েটের অন্তর্গত রা&সমূহ্রে 
সংস্কতি রক্ষার ও স্থানীয় স্বারভ্তশানদের অবিকারকে ছোট 
কিক দেখাইতে চাছেন না। পরই অবিকার ভাহাবিগকে 
লম্পূর্ণজাবেই দেওয়া হইয়াছে এবং আন্তরিকতায় সহিত পালন 
কল! হইতেছে । জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে বদি বে্রীয় 
রাত্রের অন্ততূক্তি থাকিগ্া লংস্কতি রক্ষণ ও স্থানীর শ্বারত্তশালনেন্ 
পূর্ণ ক্ষমতা ঘুঝায় ভবে এ দেশেও অনায়াসে এই ধরণের আত্ম” 
গিররণাধিকার দেওয়া যাইতে পায়ে।', | 
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পদব্রজে গান্থীজজীর গ্রাম পরিক্রমা 
মগ্পদে একটি ঘটি মাত্র লন্বল কছিয়া গান্ধীর্জী একাকী 

নোয়াখালীর গ্রাম হুইতে শ্রামাস্তর়ে ভ্রমণ করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন । রোষহীন, ক্ষেঃভিহ্থীন, ভতয়লেশহ্ীন অন্তরে সকল 
ধানসিক বিকার মুক্ত গান্ধীক্থী বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার সাধনার 
চন্নম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন ৷ গান্বীকীর ভাঙী যাত্রার 
সহিত এই যাত্রার পার্থক্য অনেক । তার এই অভিধান 
দবেশবালীর প্রতি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিবাদে নয়, 
ইহার মূলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেন্ত মাই । যে বলিষ্ঠ অহিংসা 
গান্ধীজীকে অমিত শক্তির অধিকারী করিয়াছে তাহার স্পর্শে 
সাধারণ লোকের মনের ভর ও পারস্পরিক অবিশ্বাস দূরীতুত 
করির। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠ! তাহার লক্ষ্য । এক দলের হিংসা 
ও অপর দলের কাপুরুষতা দুর করাই সাল্প্রদ্ধার়িক সমন্া! 
মীমাংসার পর্বোংকষ্ঠ পদ্থ! এই বিশ্বাসে গান্ধীজী নিজেকে এবং 
নিজের অনন্ত অছিংসার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। 

জুতরাং তাহার নোয়াখালীর গ্রাম পরিক্রমার তাংপর্য 
অপরিদীম। এ কথাই গান্ধীজী কয়েক দিন আগে এক নিম্তন্ধ 
সন্ধ্যায় পল্লীর পথে পায়চারি করিতে করিতে ভাঙার এক 

অন্তরঙ্গ সঙ্গীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী তাহাকে 
বলেন, 

“এবার আমার পরীক্ষা বড় কঠোর) আমার দ্বাস্সিত্ব 
অসীম । পূর্বে জামি যত বার সত্যাগ্রহ করিয়াছি, প্রতিবারই 
আমার সমক্ষে একটা সুস্পষ্ট অভায়ের প্রতিমৃতি ছিল। 
লর়কারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল, জামি সেই অভ্ায়ের 
প্রতিকারের জন্ভই অহিংস সংগ্রাম করিয়াছি । সেই সংগ্রামে 
আমি পুরোভাগে পিয়া ফাড়াইলেও আমার পাশে চতুর্দিক 
হইতে আমার মিগৃহীত দেশবাসীর! আসিয়! ধাড়াইয়াছে। 

“আমি ভগবানের নিকট অন্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেও 
ইহাদের সান্রিধ্য আমাফে অনেক সাত্বন! ও শক্তি জোগাইয়াছে 
কিন্ত আঙগ জামি যে সত্যাগ্রহ আরত্ত করিয়াছি তাহার রূপ 
সম্পূর্ণ অন | জানি সরকান্স-অস্নিত কোন অবিচারের প্রতিকার 

'ক্কত্িতে যাইতেছি না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ 

নাই। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব আমি সারাজীবন যে 

অহিংসার সাধন! কমিয়! আসিয়াছি সেই অহিংস! যারা আমি 
মাছযের মনেয় অধান্ুযিকতা চুর করিতে পারি কফিন! । মানুষে 
মাঙ্ছষে যে হানাহানি, মাক্ছষে মান্ষে যে হিংসা-ঘ্েষ, মান্য 
হুইতে মানুষের যে ভয়, বিরাগ দেই বিকার মাহুষের মন 
হইতে দুর করিতে আমার অছ্িংসা কতটা কার্ধকম্ী আমি 

জবীবন-সায়াক্ছে- তাহাই যাচাই করিয়া যাইব । এ ফান বুতে 
বিলিয়া করার নয়, ফান্ধেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা 
কম্িতে হইবে । তাই আছ আমি একা চলিরাছি, আজ আনার 
পশ্চাতে আমার পাশে শতসহ্ত্র অনুচযের প্রয়োজন নাই, 

কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শর্তিয় উপরই ব্বানাকে নির্ভর 

করিতে হইবে । তাই আমাকে জনগণের মাঝে অগ্রসর হইতে 
হইবে হিৎসা-ঘেঘ বিযুক্ত অন্তর লইয়া । আমার অস্তয়ে কোষ 
কলুষ থাকিলে আমার সাধনা ব্যর্থ হইবে । তাই জামি দীৰ- 
ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন জাার যন 
হুইতে সকল কালিমা দুর করেন, আমার আত্মার যেন তিনি 
শক্তি দান কম়েন। গু 

“ইহাই আমার ভীর্ধযাত্রা। লকল সংক্কার-যু হইয়া 
সর্বস্ব দান করিতে করিতে দীনভাবে নগ্লপদে তীর্ঘসথলের 
দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্ধযাত্রার আমর্শ। তাই 
আজ আমি নপ্নপদে চলিয়াছি আমার তীর্ধ-পরিক্রমায় ।” 

এক দ্বিকে কাপুরুষতা অপর দিকে হিংসার মহাপক্ক 

হইতে মাহুযকে উপরে টনিক! তুলিবার জন্তই গান্ধীজীর এই 
অভিযান । তাহার বারণ! সফলতা বা বিফলতা কোন কার্ধেরই 

চূড়ান্ত কষ্টিপাথর নছে, সিদ্ধিলাভের জভ শেষ পর্যন্ত চেষ্ঠা 
করিয়া যাইতে হইবে ইহাই হইল কার্ধের একমাত্র খাঁটি 
কর্টিপাথর । 

নোয়াখালীর হাঙ্গামার মূল কারণ পরধর্ম- 
অসহিফুতা 

নোয়াখালীতে মালিমপুরে গাস্বীক্বীর প্রার্থনা সন্ভায় বখন 
'রামধুন' ঈীত হইতেছিল তখন একদল মুসলমান সভাক্ষেত্র 
হুইতে উঠিয়া! চলিয়া! যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া 
গান্ধীজী জানিতে পারেন যে রামনামে তাহাদের আপদ 
আছে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করির! তিনি বলেন-_ 

“আমি জানিতে পান্বিলাম যে, প্রার্থনায় রামনাম লওয়! 
হইয়াছে বলিয়া! তাহার! চলিয়া গিয়াছেন । মুসলমানরা রাম- 
নাম পছন্দ করেন না। ইহান জতও আমি আনন্দিত । কারণ 

ইহার দ্বারা আমার অবস্থা! আমি বুঝিতে পারিয়াছি। বুসল- 
মানর! ভাবেন, ভগবানকে একমাআ “ধোছ।” নামেই অভিছিত 
করা ধাইতে পারে। গত অক্টোবর মাসে নোয়াখালীতে যাহ! 
ঘটয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে পরধর্জের প্রতি এই 
অসহিস্তা। হিন্ছুরা সংখ্যালঘু হইলেও তাহাদের জান! 
প্রয়োজন যে, ধিনি রাম, তিনিই খোদ! । ইউরোপীয়র! বলেন, 

গড, হিন্দুরা বলেন, “রাম” অ্রবং অভানরা অভাভ নাষে 
ভগবানকে অভিহিত করেন। আমি শুনিয়াছি পাকিস্থানে 
সকলেই স্ব-স্ব ধর্ম অনুসয়ণ করিতে পারিবে । নিজের বর্ম 

পালনে কাহাকেও বাধা! দেওয়া হইবে না। কিন্ত এখানে 
আমি আন্গ যাহা! দেখিলাম, তাহা! সম্পূর্ণ অন্তন্ধপ। এখানে 
ছিন্দুদিগকে হিচ্ত্ব তুলিয়া! ভগবানকে খোদ] বলিয়া! অভিষ্তি 
করিতে হইবে । সফল বর্ষই সমান । বিভিন্ন ধর্ম বৃক্ষের বিভিন্ন 
প্র। হিচ্ছু, মুসলমান, ্ীষ্ঠান প্রভৃতিতে ফোন বিরোধের 
কান্ধণ থাকিতে পানে না ।” 

এই অসহিফুতার় এখানেই শেষ হয় মাই, লীগ পঞ্জিকার 
ইহ] লইয়া! তীব্র অযালোচনা করিয়া অভিযোগ করা! হইয়াছে 



ই ৮ 

ঘেগান্ধীজী রুসলমানদের অবতারবা শিক্ষা দিতেছেন। ক্ষিন্ 
প্রন্কতপক্ষে রামধূনের মধ্যে অবতারবাদ ব1 পৌতলিকভার 
পরিবর্তে ' গান্ধীজী উচ্ার যুলগত একেশখ্বরবাই ফুটাইয়! 
তুলিতেছেন, সুতরাং ইহাতে বুসলমানদেরও ফোন আপতি 
থাকিবার সঙ্গত কারণ নাই। 
২" জগৎপুরের প্রার্থনা-সন্ভাতেও এই পরধর্ন-অসহিক্তায় কথ 
আলোচিত হয়। গান্ধীজী বলেন, _ 

“জামি কিছুদিন ধরিয়া শুনিতেছি যে, নৃসলমানরা যি 
হিস্ুদ্দের বলে “তোমাদের ধনপ্রাণ বাচাইতে হইলে ইসলাম 
গ্রহণ কর' আর সেই কথা শুনিয়া! হিন্দুর! যদি মুসলমান হয় 
ভবে তাহাকে বলপ্রয়োগ বা চাপ দিয়! ইসলাম গ্রহণে বাধ্য 
কর়। বল! চলে না । আমি এই উক্তির সত্যাসভ্য সম্পর্কে কিছু 
বলিতে চাই না, এমন কি সেফথ! মুস্ুতে'র জতও ভাবি না। 
তবে আমি এ কথা বলিব যে, এসকল ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের 
ভীতি প্রশনই ইসলাম গ্রহণের ফারণ। কিন্ত প্র্কত ধর্াস্তর 
গ্রহণের জঙ্ ইহার চেয়ে অনেক বেশী আত্মিক শক্তির প্রয়োক্ধন 

ক্য়। এই ধরণের কথা শুমিলে ম্বতই সেইসব তথাকথিত 

এষ্টান প্রচারকদের কথা মনে পড়িয়! যায় ধাহার! হতিক্ষগীড়িত 
অঞ্চল হইতে জনাথ শিশুদের কিনিয়! আনিয়| এ্রষান হিসাবে 

লালনপালন করিতেন । এটাকে কোনমতেই গ্রী্ধর্ম গ্রহণ 
বল! চলে না। সুতরাং বৈধ ও প্রন্কৃত ইসলাম প্রহণের জন্ত 

প্রত্যেককে বিশ্বাসের স্বাধীনত। দিতে হইবে । জোর করিয়া! 
ইসলামে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়! যায় না। তায় উপর সত্য- 
কারের দীক্ষ! লাভের অন্ত দীক্ষার্থীর পক্ষে নিষ্ব বর্ম ও নুতন 
ধর্ষ উভয়েরই সম্যক জান থাক! প্রয়োজন । আমার সামনে 

যে সকল শিশু ও নরনান্রীকে দেখিতেছি গাহাদের এইভাবে 
বর্মাস্তর গ্রহণের সন্ভাবন! দেখি না। ধর্মান্তরকরণের স্বীতিতে 
আমার বিশ্বাপ নাই। আমি নিজ্েহিম্ছু কিন্ত ই কারণে 
বন্ধুদের হিন্ৃধর্ম গ্রহণ করিতে বলি ন1।” 

তারপর তিনি বলেন, “জামার কর্মব্যস্ত জীবনে মুসলমান 
সাধকদের লেখা ইসলামের ইতিহাস বতটা লস্ভব পাঠ করিয়াছি 
কিন্ত কোথাও বলপূর্বক বর্মাস্তরকরণের লমর্থনে একটি কথাও 
পাই নাই। এই দোষ তাহারা কেহই করেন নাই।” 
ইসলামের সাধকের] শান্তভাবে সত্যাহসরণের শিক্ষ। দিয়াছেন 
ই সম্পূর্ণ সত্য কিন্ত ভারতবর্ধে সুসলমান অভিযানের প্রাঞ্চালে 
বিন কাশিমও ইহা? পালন করেন নাই, নোয়াখালীর 
অসহিষুতা ও বলপুর্বক ধর্মাস্তরকরণও নূতন নহে । হিন্দুর 
কাপুরুষত! এই কার্ধ সহ করিয়া দিয়াছে, কাপুরুষত! হুর 
ন] হইলে বলপূর্বক ধর্যা্তর করণ বন্ধ কর! কঠিন হইবে । 

নোয়াখালীতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি 
১২ই জানুয়ারী তারিখের হরিজন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে 

শরপা।খেপাল লিখিয়াছেশ-..কলিকাতায় এক বন্ধু করেফজন 

৮১৬ | 

সহকর্মীর সহিত দেখ! ফরিয়াছিলেক। লহকমাছে মধ্যে 
এক জন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হত্তব্য কছেন যে রাজ- 
নৈতিক দ্বাব! খেলায় বাংলাদেশকে পণ-ছিসাবে ব্যবহার কম! 
হইতেছে । গাঙ্থীক্ধী উত্তর দেন-_-“না”, ভার পদ্ঘ বলেন,-.. 
“বাংলা বাংলা বলিয়াই আজ পুরোভাগে দীড়াইয়া আছে। 

বাংলাদেশেই বছিমচজ্ ও রবীন্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্ঠনের বীরগণ বাংলাতেই জন্িয়াছেন-_- 

'“ যছিও জামার চোখে তাহাদের কর্মপন্থা ভ্ৰাপ্ত বলিয়াই প্রতিভাত 
হয়। এ কথ! আপনাদিগকে আজ বুঝিতেই হইবে যে বাংলা 
যদি আন্গ তাহার খেল! ঠিকষত থেলিতে পারে, তাহা! হইলে 
বাংলাই ভারতের সকল সমন্তার মীমাংসা করিবে । এই 
জন্তই আমি আন্ব বাঙালী হুইয়াছি। যেবাংলায় এমন মানুষ 
জন্গিয়াছে সেখানে কাপুরুষতা থাকিবে কেন ?” 

আগন্তক বলেন, “ঠিক কথ! । যখন দেখি ধর্মস্থানগুলি 
ভগ্ন ও কলুষিত হইয়াছে তখন মনে হয় সেই স্থানের প্রত্যেক 
পুরুষ নারী ও শি মিলিয়! তাহ] রক্ষা! করিবার জঙ্জ প্রাণ দিল 
না ফেন?” 

গান্ধীজী বলিলেন, “তাহারা ঘি সেরপ করিত তাহ! 
হইলে জাপনাদের আর কোন সাহায্যেরই প্রয়োক্ষন হইত 
না । * নোয়াখালীর নেতাগণ আজ নোয়াখালীতে নাই। 
ভাহার! বিপদের সম্মথে যাইতে চান না, নিজেদের ঘর বাকী 
ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া! আলিয়াছেন। নেতৃষ্থানীয় বাহার 
নিজেদের ঘর এবং গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহার] ঘি 
ফিরেন তো! ভালই, নতুবা সাধারণ লোকদেরই অগ্রসর হইয়া 
আসিতে হইবে । আম সাধারণ লোকেরই যুগ আসিয়। 
পড়িয়াছে।” 

কলিকাতায় যে-সব বাঙালী শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
করিয়া সম্দ্ধিশালী হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরা ও 
নোয়াখালী জেলার লোক বু আছেন । নোয়াখালী ও চাদ. 
পুরের হাঙ্গামার পর হঁহাদের কেহ কেহ সাড়ম্বরে বিমানযোগে 
সেখানে পিয়াছেন বর্টে, কিন্ত বোধ হয় কেহই গ্রামে ঢোফেন 
নাই। স্থানীয় বার্ধ। লোকেরা সাধারণতঃ গ্রামে বাস করেন 
মা, তবে গ্রামের সহিত এত দিন তাহারা খানিকটা যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেন, পৃজা-পার্ণে ছেশে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। 
গত হাঙ্গামার পর সেট্কুও ঘুচিয়াছে, গ্রামের বাস্ ছুলিয়! দি! 
হঁহারা সম্পূর্ণরপে কলিকাতাবাসী হহয়াছেন। (দিত প্রাম- 
বাসীর! ধাহাদিগকে ভরস! ও আশ্রয়স্থল বলিয়া যনে করিয়াছে 
সাহাদিগকে এই ভাবে ্বার্থপন্ন কাঁপুরুযের ভায় পলায়ন 
করিতে দেখিলে তাহাদের মনোবল ভাঙগিসা| মায়। নোয়া 
খানসীতে ইহাই ঘটিতেছে, ইহা! আমরা! লক্ষ্য করিস্বাছিলাম, 
গার্ধীজীও গন্ভীয় বেদনার গক্ষেই এই কথায় উল্লেখ কম্িতে 
বাধ্য হইয়াছে । এই কথাধাতেও ইহাদের _কাপুরুধতা। ছুগ্ন 
হইবে কি ন! ঘলা কঠিন। বাংলার তরুণ সন্প্রায় এই অপবাজ 
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ছু করিবার ভার এ্রছুথ না করিলে ইতিহালের এক পরম 

নন্ধিক্ষণে বাংলার ইতিহাস কালিমালিগ্ত হইয়া থাকিবে.। ॥ 

অধিবাসী বিনিময় 
ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের নিজ নিজ সংখ্যা. 

গল্িষ্ঠ এলাকায় সরাইয়া লওয়া সম্পর্কে মিঃ জিয়া! যে প্রস্তাব 

কথিয্াছেন বিজজনমাজেই তাহার প্রতিবাদ করিয়! বলিয়াছেন 
উহা! অসম্ভব ও দর্যধা অবাঞ্ছনীয়। পঞ্জাবের গবর্ণর সার 
এভাব্গ জেছিলও এক সভায় এ সম্বন্ধে বিরপ অভিষত প্রকাশ 

করিস্বা বলেন যে হিটলারও একদ! এই অপস্ভবকে সম্ভব 
করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। 

লোক-বিনিময়ের নামে বিহ্বার হইতে তদ্বির করিয়া লোক 
আমদানী করিয়া! তাহাদিগকে পশ্চিম বঙ্গের হিহ্বুপ্রধান অঞ্চলে 
বসতি স্থাপনের হ্থযোগ করিয়া! দ্বিয়া কি ভাবে পশ্চিম- 

বাংলাকেও মুললমানগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত করিবার আয়ো- 

জন নুরু হইয়াছে তাহা! এতদিনে অনেকেই হ্যদয়ঙ্গম কনিতে 

পান্ধিতেছেন। এবিষয়ে আমর! কিফিং আলোচনাও কষ্ি- 
যাছি। 

মহাত্মা! গান্ধীর অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, 
“লোক-বিনিময়ের কথা আমি ভাবিতেই পারি ন!; জামি হনে 
করি উহ! সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব ।” যিনি যে প্রদেশেই থাকুন 
মা কেন, হিন্ুই হউন আর মুসলমানই হৃউন, অথবা আর 

কোন বর্ষে বিশ্বা্ী হউন, তিনি ভারতবাপী | পাকিস্থান যদি 
পূরাপুনি ভাবে প্রতিঠিতও হয় তথাপি এ সত্য পাণ্টাইবে 
না। আমার মতে এই রকমের কোন ব্যবস্থা রানৈতিক বুদ্ধি 
ও জ্ঞানের চুড়ান্ত দৈনের পরিচায়ক | বর্তমান অব্যবস্থিত 
অবস্থাতেও এই রকম ব্যবস্থা অবলদ্বনের কোন কারণ আমি 

দেখি না। লব দ্দিক দিবা সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইলেই শুধু 
অধিবার্দী-বিনিময়ের প্রস্তাব উঠিতে পান্নে। সুতরাং অর্ধ- 

শেষ পছ্ছ! হিসাবে ক্ষচিৎ কখনও কোন কোন ক্ষেত্রে ইছা 
অবলম্বনীয় হইতে পারে। কিন্ত ইহার স্বাভাবিক পরিণতি যে 
কি তাহ! কম্সনায় আনাও ভয়হর ।” 

'  গ্রান্থীতীর় ভার আমরাও পূর্ববঙ্গ হইতে সফল ডি 
ভিটা ত্যাগ করিয়া! চলিয়া আলিবার ঘোর বিরোধী, এবং 
ইহায়ই ভ্ত আমর! বঙ্গ-বিভাগের পক্ষপাতী। পূর্ধবনের 
হিচ্ছুয় ধনগ্রাণ ও নারীর সন্মান রক্ষার জভ কেন্দ্রীয় সরকার 
জাসিক্া দাড়াইতে পারেন নাই, প্রাদেশিক দ্বায়তশাসনে 
বাধ! পড়িয়াছে। সেখানে সৈভ গিয়াছে বটে, কিন্ত ভাছ! 
অজ দিনেন  জভ। নূতন রা্-বিধিতে কেন্্রীয় সরকারের 
ক্ষ্তা আরও ষিবে। প্রদেশের ক্ষমতা বাড়িষে। পুতরাং 
নুতন আমলে পূর্ণ বাংলার হিন্দুর সাহাব্য প্রাপ্তির পথ আরও 
বিচ্বদ্ুল হইবে । সৈভ বিভাগেন্র উপর নির্ভর করিব পূর্ব 
'স্বাংলায় হিন্দু অনন্তকাল বসিয্া! থাকিতে পায়ে না। মুসল- 
ঘানবেক বব্যে ধাহারা অত্যন্ত উপ্র ভাবে পাস্্রদায়িক বিরোধ 

প্রচার করিতেছিলেন বিহারের ঘটনার পন্ব ভাহারা কতক, 
সংযত হইয়াছেন বে, কিন্তু পরই সংবম কত দিন স্থাক্ী হইবে 
তাহা! বল! কঠিন। তা! ছাড়া :বিছায়ের পুমরুতি সর্বথ! 
অবাঞ্ছদীয় এবং দেশের সমগ্র স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর । আমন 
এখনও মনে কমি না যে নোয়াখালীর প্রতিশোধ এ্রহ্ণই; 
বিছায়েন্স একমাত্র উদ্বেন্ড ছিল; কলিকাতা ছাজায় এছ. 
বিচ্বান্রী নিহত আছৃত ও লর্বন্বাতত হইয়াছে এবং প্রধানত 

বিহারী রুসলমান গও!| শ্রেয় লোকের দ্বারাই এই ক্ষার্য্য 
সংঘটিত হইয়াছে । কলিকাতায় আক্তান্ত বিহ্বান্বীদের অনেকে 

দেশে ফিরিয়া ইহ! প্রচার করিয়াছে এবং সেখানে ব্যাপারটা! 
ফরাড়াইয়াছে, “তোষায় আত্মীয় আমার জান্ীয়কে মান্িসাছে” 
এই ধরণের | ইহার কলেই বিহ্বার়ের ব্যাপার এত মানাত্বক 

ক্ইয়! উঠিয়াছিল বলিয়া! আযষাদের বিশ্বাস । গত কয়েক বংসর 

যাবৎ বিছ্বারে বাঙালীদের সহিত যে ঝ)বহান্ব চলিতেছে তাহা 
স্মরণ করিলে শুধু বাঙালীদের প্রতি প্রীতি বশতঃ বিহারেন্ব 
ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল ইহা! মনে করা কঠিন হয়। পূর্ণ 
বাংলার হিন্দুর উপর অত্যাচার ছুইলেই ভারতঘধের সর্বন্র 
বিহারের পুনরাম্বতি ঘটবে ইহা! আমর! মমে করি না এবং উহা 
ঘটুক ইহাও আমরা প্রার্থনা করি না। পূর্ব বাংলার হিন্ছুকে 
বাচাইবার জন্য মন উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে যাহা 

স্বাযা অপরের ব্রক্তপাত বা অনিষ্ঠ ন! হয় অথচ হিন্গুরাও বাচে। 

বাংলার শাসনতন্ত্র বত দ্বিন সুসলিম লীগের হাতে থাকিবে 
এবং যত দিন উহা শুধু এক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য 

ব্যবহৃত হুইয়৷ অপর সম্্দায়ের পীড়নের কারণ হ্ইয়া রহিবে, 
তত দিন পুর্ব বাংলার হিন্দু যেমন স্বত্তি পাইবে না, তেমনি 

সমগ্র বাংলার হিন্দুও ধীরে খীরে ডুবিতে থাফিবে। পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ মহামানব এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ব্যকিকে 
নিজেদের মধ্যে পাইয়াও নোয়াখালীর অধিবাসীরা আমও 
নিরাপদ বোধ কনিতে পারিতেছে না! । গাস্ধীজীও তাহাদের 
মনে আগ্লাস সঞ্চার কর্পিতে পারেন নাই | প্রধানতঃ স্থানীয় 
অধিবাসীদের মনে শ্বত্তির সঞ্চার করিবায় জনই এই অশ্ীতিপর 
স্্ধকে একাকী গ্রাম হুইতে গ্রামান্তর়ে ভ্রমণের লহ গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । গবর্গেপ্টের ক্ষমতার প্রতীক পুলিস ও 
ম্যাছজিগ্রেছ্টের নিকট বিপদে সাছাব্য এবং বিচারাদালতে 
ক্ুবিচার প্রাপ্তির বাস্তব ভরলা! না পাওয়া পর্যন্ত গান্ধীর 
একাকী ভমণেও স্থানীয় অধিবাসীদের পারস্পরিক অবিশ্বাস 

দুর হইবে কিনা সঙ্গেহ । বতমান অবস্থায় ইহা? নাই এবং 
অনুর বা দূর ভবিস্যতেও উহা! লাভ কনিবার় সম্ভাবন! দেখা যায় 
না। সরকারের প্রতিটি আদেশপ্রয়োগের ভিতর দিয়া এখনও 

সাক্দারিক পক্ষপাতিত্ব কুটিয়! উঠিতেছে এবং যত দিন উহা 
চলিতে থাকিঘে তত দিন সমান্বত্রোহী লোকদের সামাজিক 
শৃঙ্খল) নাশের চেষ্ঠা অব্যাহ্তই থাফিবে। আপাত স্বার্থে লুদ্ধ 



ছেন, যে ভাবে দুপরিকঙ্গিত উপায়ে হিন্দু-দলম পর্ব আস্ত 
হইয়া গিয়াছে তাহাতে হিচ্ছু বাংলায় ত্বতন্্র গবন্মেন্ট অনতি- 
বিলদ্ষে গঠিত না হইলে পূর্ব বাংলার ছিন্দুও বাচিবে না, সঙ্গে 

সঙ্গে সমগ্র বান্ডালী হিন্দুও ধ্বংস হইবে । বাঙালী হিম্কুর নিজস্ব 
গধন্েন্ট মুসলমানকে চলিয়া যাইতে বলিবে না, অত্যাচারও 

করিবে না । বাঙালী হিন্দু নিজের এলাকায় বাভালী রুসলমান- 
দ্বের সর্ধাবিধ উন্নতির ছুঁযোগ করিয়া দিয়! পূর্ব বাংলার হিনুর 

প্রতি তাহাদের ফত'ব্যবোধ জাগ্রত করিয়া! দিবার সুযোগ 
যেমন পাইবে, তেমনি সেখানে কাহারও উপর অত্যাচার হইলে 

বাঙালী হি্ছুর নিজস্ব গবর্থেন্ট প্রতিকারের চেষ্ঠার তৎক্ষণাৎ 
অগ্রণী হইতে পারিবে । পুর্ব বাংলার হিম্ছুকে তখন বিপদের 
দিনে স্হায়-সহ্বলহীম বাঙালী হিন্দুর জনমত অথবা নেতাদের 
বিমান-বিহারমাতর সম্বল করিয়া সশঙ্ষিত টিতে বাস করিতে 

হইবে মা। গৌড় ও বঙ্গ বহুকাল শ্বতত্ত্র শ্বাধীন রাহ ছিল। 

আবারও একবার কিছুদিনের জন বর্তমান বাংলাকে তাতিয়া 

গৌড় ও বঙ্গে পরিণত করিলে যদি বাঙালীর বাচিবার পথ হয় 
তবে আমরা তাহাতে ফোন ক্ষতি দেখি না। গৌড় ও 
আসামের দৃষ্ঠান্তে বঙ্গ বি অন্থপ্রাণিত হয় তখন পুমগিলনের 
পথেও বাধা থাকিবে না। 

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
ভারতীয় রাষ্রবিজান সম্মেলনের নবম বাধ্িক অধিবেশনের 

সভাপতি অধ্যাপক দেবেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অভি- 

ভাষণে সংখ্যালঘু সম্প্রধায়সবূহ্ের জাত্মনিয়ন্রণের অধিকার 
লন্বদ্ধে বিশদ আলোচন! কনিয়াছেন । 

যে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিয়! ধর্মের ভিভিতে ভারত বিভাগ 
ও মৃতন রাঃ গঠনের দাবি অযৌক্তিক, অসঙ্গত এবং অবাস্তব ৷ 
বিহারের ঘটনার জন্ত পূর্বোক্ত নীতির অপব্যাখ্যা ও অপ- 
গ্রচারকে দায়ী করিয়া তিনি বলেন, কয়েকটি ঝ'টবিচ্যুতি 
সংশোধন করিয়া লইলে মস্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অখও 
ভারতীয় স্বাধীন যুক্তরা্র গঠন সম্ভব হইবে এবং তাহাই" হইবে 
লান্গ্রদার়িক সমস্যার প্রক্কত সমাধান । 

আত্মনিয়ন্্রণাধিকার নীতির বিকৃত ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে জগতের অনেক সমস্যাকে জটলতর করিয়াছে, 
সংখ্যা্তর ও উন্নত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়াছে। 

ভারতবর্ষের বত'মান রাজনৈতিক জটিলতার জন্চ বিশেষভাবে 

প্রই নীতির অপব্যাখ্যা ও অপগ্রয়োগই দায়ী । এরই নীতিরই 
দোহাই দিয়া ভারত বিভাগের দাবি তোল] হইতেছে। 

১৯১৮ সালে র্লাগ্রপতি উইলসন যখন প্রথম এই নীতির 
কখ! ঘোষণা করেন, তখনই অনেকে বলিয়াছিলেন বে, ইহার 
অপব্যাখ্যা ও অপশ্রয়োগের কলে জগতের শান্তি ও শৃঙ্খলার 
ক্ষতি হইতে পারে । প্যারিস শান্তি-সম্মেসনে উইললন আত্ম- 
নিষ্ব্রণাধিকার নীতির কথ! উখ্বাপন করিলে তাহারই পরগা&- 
নিব রবার্ট লানসিং উচ্ছায় "তীব্র প্রতিবাদ করিয়া! বলিয়া- 

প্রবাসী | 

ছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লষাঘন্জীবনে আত্ম” 

তিমি দেখাইয়াছেন 

রশ 

নিয়ন্ত্রণাধিকার ভিনামাইটের ভায় লংগ্ুপ্ত থাকিবে ? এক দিম 
উহা ফার্টিবেই এবং সেখিন আন্ কেহ ইহার হাত হইতে 

প্সি্রাণ লাভের পথ খুঘ্ধিয়! পাইবে না। লানসিং বলেন, 

“এরই নীতি মানুষের মনে যে আশ! জাগাইবে তাছা। পূর্ণ হৃইবান্স 
কোন সন্ভাবন! নাই, বরং ইছা! লহ্ত্র সহত্র মান্যেত্স জীবন- 
হানির কারণই হুইয়] উঠিবে |” লানলিং চোখে আছুল দিয়া 
দেখাইয়! দিয়াছিলেন যে, আমেরিকা] ও কানাড! আত্মনিয়নতরণের 

দ্বাবিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পৃথক হওয়ার অধিকার স্বীকার 
করে নাই বলিয়াই জাজ তাহার].বত'মান শক্তির অধিকারী । 

যদি মানিত, তবে আমেরিকাকে আছ আমরা ছইটি 
পৃথক রা্রে বিভক্ত দেখিতে পাইতাম এবং কানাভারও 
ফরাসী অংশ স্বাধীন র্াঙ্রে পঞ্গিণত হইয়া কানাভার 

চিরহ্রবলতার কারণ হইয়া রছিত। ' আত্মনিয়গ্রণাধিকায়ের 
চোরাবালিতে এফবার পদক্ষেপ করিলেই সংখ্যালঘুর পৃথক 

রা গঠনের দাবি শ্বীকার ন! করিয়া উপায়াস্তর থাকে 
না। এই সমস্যা এড়াইবার জন্তই জেনেনার জাতি-সজ্ঘের 

মাইনব্িটি নীতি এই ছিল যে, সংখ্যালঘু যতক্ষণ দেশ ও জাতিব্র 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়! জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হ্ইয়! না 
উঠিবে, ততক্ষণই শুধু তাহাদের অতিরিক্ত ছ্ছবিধা দাবি 
করিবার অধিকার থাকিবে | জ্বাতি-সঙ্ঘ অবন্ঠ এই ব্যাখ্যা 

সঠিক ভাবে অনুসরণ করিয়া! চলিতে পারে নাই। সাত্রাজ্য- 

বাদের প্রয়োজনে বড় বড় দেশগুলি ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া 

আছনিয়ন্রণাধিকারের নীতিকে নি নিজ অধীনস্থ দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে কণ্টক রোপণের জন ব্যবহার 
করিয়াছে। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে ইহা! লইয়া! যখন 
আলোচনা হয় সেই সময় উইলসন নিদ্েও আত্মনিয়ন্ণের 

নীতিকে অপরিছ্থার্ধ মৌলিক অধিকার বলিয়! স্বীকার করিতে 
পারেন নাই। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেজীয় পূর্ব-ইউরোপের রাইসমুহ্র 
পুনর্গঠনের সময় এই নীতি বছলাংশে যেমন অন্থসরণ কর! 
হইয়াছে, উদ্ধার অপপ্রয়োগও ঠিক তেমনি ভাবে হ্ইয়াছে। 
বলকান ক্লাই্সমূছ্রে সীমা! নৃতন করিয়] নির্ধারণ কমিঘার 
সময় ্থুকৌশলে এ্রমদ ভাবে এক একটি দেশে মাইনদ্িটি 
চুকাইয়! দেওয়া! হইয়াছে যাহার কলে সমগ্র দেশটির র্বা্নীতি 
কলুষিত হুইয়! চিরবিবাদের কারণ হৃইয়া উঠিম়্াছে। আত্ম- 
নিয়ন্রণাধিকার নীতির প্রয়োগের কথা পর্যালোচনা করিয়া! 
অধ্যাপক বঙ্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন-_ঠিক কোন্ ক্ষেত্রে এবং 
কি অবস্থায় কোন্ জাতি. আত্নিয়ন্্রণাধিকার দ্বাবি করিতে 
পায়ে তাহার সর্বজমগ্রাহছ সংজা-নি্ণর অত্যন্ত কঠিন ব্যাপায়। 
আয়তনে অন্ততঃ পক্ষে কতট! হইলে ফোন্ ভূখণ্ড আত্মনিযন্ত্রণের 
অধিকারী হইবে ভাহা! নির্ধারিত কমর! ফেওয়া অতিশয় 
হুয্ধহ। অধ্যাপক হ্যারচ্ছ চেম্পারলি বলিয়াছেব---এই শীভিক্ন 



৩৬১ 

এক দিকে যেষন এঁক্য হুটিয় ক্ষমতা! আছে, অপর দ্বিকে 
তেষমি ইহা! বিভেদ হুটিও কল্িতে পারে। জ্যত্মনিষন্রণের 
নীতি বেশী প্রশ্রয় পাইলে শেষ অবধি কুত্র গু প্রামগুলি পর্যস্ত 
হুয়তে! পাচ শতাবীর বন্ধন কা্টাইয়া রাষ্রের বাছিরে চলিয়া 

যাইতে চাহিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর বেশী জোর দেওয়ার 
বিপঙ্ধ এইখানেই । দেশের নিরাপত্তা ও স্বার্ধীনতা, এতিহাসিক 

এঁতিহু এবং বৈষস্ধিক স্বার্থকে আত্মনিয়নত্রণের উপরে স্থান দিতে 

হুইবে। / 
*» আত্মনিয়ন্তরণের অধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 

হইতে পারে তাছা! ব্যাখ্যা করিয়া! অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় 
--প্আত্মনিয়ন্তরণ সকল ক্ষেত্রে কার্ধকর্ী হইতে 

পারে না এ কথ! অনেকে ভুলিয়া! যান। এই নীতি কেবল 
মাত ভূখণ্ডের প্রতি প্রযোজ্য-_কোন জাতির প্রতি নয়। 
ইহাকে জাতি সম্পর্কে প্রয়োগ করিতে গেলে বিভেদ ক্রমশঃ 

বাড়িতেই থাকিবে । কোন দেশের অধিবারসসীর কতকাংশের 

প্রতি ধর্মের ভিভিতে ইহা! প্রয়োগ করিতে গেলে তাহা! সুঢ়তার 
পরিচায়ক হৃইয়! দেশের পরম ক্ষতির কারণ হ্ইয়া উঠিবে। 
কারণ, তখন এ সকল অঞ্চলের মাইনগ্রিটিরাও একই নীতি 
অনুসারে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি করিবে এবং 

ফলে শ্রকই অঞ্চলে মেজন্িটি ও মাইননিটির পৃথক পৃথক 

গবন্ছেন্ট গঠনের ভায় একটা! অবাস্তব ও অসম্ভব অবস্থা দেখা 

দিবে। আত্নিয়ন্ত্রথ বলিতে যদি পৃথক লার্ধভৌম রা গঠন 
বুঝায় তবে সেই অধিকার কেবল ভৌগোলিক, বৈষয়িক এবং 
সামরিক ভাবে অথগড ভূভাগের থাকিতে পারে । দেশের বা 

অধিবাসীদের একাংশ এই অধিকার দাবি করিতে পারে না, 
করিলে নান! অনর্থের হৃটটি হয়। ভারতবর্ষের শতকর! ২৪ 

জন যদ্দি বুসলমান জন্প্রদাস্বভৃত্ত বলিয়া! এই অবিফার দাবি 
করেন তবে বাংলার শতকরা! ৪৪ জন, আলামের শতকরা ৬৬ 
জন এবং উভয় প্রদেশের মিলিত জনসংখ্যার ৪৯ জন অধিবাসী 
হিন্দু বলিয়া একই রুদ্তিবলে অহ্রূপ অধিকার দাবি করিবে 
এবং দেশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িবে | মন্ত্রী-মিশণের প্রস্তাবে 
এই অধিকার দেওয়া হুয় নাই ইহা শুভ লক্ষণ। তাহারা 

পাকিস্থান দাবি বর্জন করিয়াছেন । আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে 

স্বতন্ত্র রা-গঠনের অযৌক্তিক ছাবী মিশনের প্রস্তাবে স্বীকৃত 
হয় নাই।” 

যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে আত্নিয়নণের অধিকার গড়িয়! 
উঠিলে তাহা! তত ক্ষতিকর হুয় না, যত ক্ষতির কারণ হয় 
পৃথক নির্বাচনের পথে । এই কারণেই সাভ্রাঙ্যবাদী অভিসন্ধি 
চরিতার্থ করিবার জত ভারতবর্ষে জাত্বনিযন্্রণের নামে সাম্প্র- 
দ্বায়িক পৃথক নির্বাচন প্রবতিভ হইয়াছে, কলে সন্তদদায়ে 
দক্গ্রদায়ে এক ছুর্নচ্গ্য ব্যবধান রচিত হইয়া! গিয়াছে । ইংরেজ 
শানকবর্ম লংখ্যালছুদের লামাজিক ও বৈষরিক উন্নতি লাববের 

হথ.দায়াদিগকে পর্যাপ্ত শিক্ষ! দিয়া! উন্নত করিয়া ভুলিবার 

জন কোন চেষ্টা করেন নাই, অথচ বেশী বেশী করিস মাক. 
নৈতিক অধিকার দিয়! এমন একটা! অবস্থায় হুঠি কমিস্বাছেন 
যাঙ্াতে অনগ্রসর সম্ত্রদায়সমূহ নিজেরা! উপস্কত হয় নাই 
কিন্তু গ্রগতিগীল সম্গরদায়সনূহের অগ্রগতিতে প্রচণ্ড বাবা টি 
হুইয়াছে। এই ব্যবস্থায় অনগ্রসর সন্দায়সমূহ্রে অল্পসংখ্যক 
লোক প্রত লাতবান হইয়াছে, কিন্তু ভয়াবহ ক্ষতি হুইয়!ছে 
দ্বেশের ও লেই লব সম্প্রদায়েরই আপামর জনসাধারণের । 

ইহাদের রোগ, দারিদ্র্য, অশিক্ষ! কিছুই ঘুচে নাই, শুধু উহাদের 

সন্প্রদায়ত্ক্ত কতক লোকের ছোট বড় নানাখিধ চাকুরী 
ফ্ইয়াছে। ইহাদের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন ইংয়েজ শাসক- 

দের ইচ্ছাও নয় কারণ এক দল অনগ্রসর লোক ও স্বার্ধানেষী 
তল্সীবাহছকের দলের সাছাযো প্রগতিশীল দেশের স্বা্ধীনত! 
লাভের চেষ্টায় বাধা দেওয়া যত সহজ এমন আর কিছুতে 
নছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও রেষারেধি জাগাইয়া তুলিয়া 
আভ্যন্তরীণ কলছের হৃঠি করিলে দেশেরই এক দল লোক 
ইংরেজের হইয়া সাত্রাজ্য রক্ষার চেষ্টান্ব ব্যাপৃত হইবে । অঙ্গ- 

বল ও দমণনীতির প্রয়োগের চেয়ে এই ব্যবস্থা! সহজ ও সমান 

সুফলপ্রত্থ। এই অভিসন্ধি কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগের ভ্রদ্ধা 
হইয়াছে আত্মনিয়ন্ত্ণাধকারের নীতি । যৌথ নির্বাচন প্রবতিত 
না হইলে ইছা! হইতে পর্িআাণ লাভের উপায় নাই। 

মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত 

রাষ্রবিজ্ঞান-সন্মেলনেত্র সভাপতিয় অভিভাষণে অধ্যাপক 

দেবেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্ত্রী-মিশনের প্রস্তাবের যে লমা” 
লোচন! করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যহ্ত্ী- 
মিশন প্রস্তাবের নূল ভিভির প্রশংসা করিরা তিনি উদার 
কয়েকটি ত্রুটি ধরিয়! ছ্িয়াছেন। গণ-পরিষদের সদভদের দুটি 
ততপ্রতি আক্কষ্ হইয়াছে বলিয়! আমর! আশা! করি। 

প্রাদেশিক ও গ্রদ্দেশমগুলের শাসনতন্ত্র রচনার পর রুক্ত- 
রাত্রের শাসনতন্ত্র রচনার যে ব্যবস্থা মিশনের প্রস্তাবে কর! 
হইয়াছে তাহার সমালোচন! করিয়া! অধ্যাপক বদ্গ্যোপাব্যায় 
বলেন £-_ 

এখন সমন্ডা দ্বীডাইতেছে যে, বুক্তরাধ্রের শাসমতন্রের 

পূর্বে কি করিয়া প্রাদেশিক শাগনতঙ্ প্রণয়ন কর! যায়? 

মুক্তরাষ্্রের ক্ষমতা! ও কর্মপদ্ধতি জম্যক্ নির্ধারিত না হওয়া 
পর্ধত্ত প্রদেশ ও প্রদেশমগুলেন্স ক্ষমতা! নিধশারিত হইতে 
পারে মা এ্রবং সেক্ষেত্রে তাহার] নিজ নিষ্ধ শাগনতন্তর 
প্রণরনও করিতে পায়ে না। রাষ্রতন্্র প্রণয়ন করিতে 
হইলে শুধু শালনযন্ত্রের 'ক্মপ নির্দেশ কিলেই হইবে না, 
সঙ্ষে সঙ্গে সরকারের ক্ষমতা ও কর্ষপন্ধতি নির্দি$ 
করিয়! দিতে হইবে একথ! বলাই বাছল্য। তুতরাং দেখ! 
যাইতেছে যে, নুক্তরাগ্্রের শাসনভত্্র প্রণয়ন শেষ না হইলে 
প্রাছেশিক শাদনভন্র গঠন সম্ভবপর নয়। 



ইহার উপ্তয়ে এনেকে ঘলিতে পান বে নন্ত্রী-বিশলেক্র 
প্রস্তাবে বুক্রা-ব্যথস্থা, মৃলশিল্প এবং আত্যন্তন্বীণ শাতি ও 
শিক্ষাপঞ্ত! প্রভৃতি সহিত মর্ত্রী-দিশন-নিধি্ বিষয়গুলি 
প্রকৃত সম্পর্ক কিরপ? 

রাই্রনীতিয় একটি মূল সুত্র হইল যে, যুক্তয়ার্রের় শাস- 
, তন্ে 'ক্ষমতা কাহারও উপর অর্পিত হইলে তাহাম্ 

ঘখাযোগ্য প্রন্বোগের জন প্রয়োজনীয় অপর সফল ক্ষমতা 
নির্ধি্ঠ না করিয়া দিলেও কেন্রীয় সম্রকারের ক্ষষত] নিধি 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আমার মতে আসল সমন্চার 

মুই হইল এখানে । 

পরয়াধ, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিভাগের আওতায় 
ফোন্ কোন্ বিষয় পড়ে তাহ] কি বলিয়! দেওয়! হইয়াছে ? 
এ অংজাগুলির প্রকৃত অর্থ কি? বৈদেশিক বাণিজ্য, 

_ বাণিজ্ঞাচুভি, আমদানী ও রপ্তানী তক্ষ, আয়কর, ত্বতঃই 
_ জআছ্ছষঙহ্গিকভাবে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া! লওয়! হস 

- এবং ইহাই সর্ধজনম্বীকৃত নীতি । 

মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি চিরকাল স্বীস্কত হ্ইয়! 
. আসিয়াছে। বিখ্যাত রাক্রতত্রবিদ, বিচারক ক্লিজ 

বলিয়াছেন, শাসনতগ্ত্রে এই অনির্দি আহ্ষকষিক ক্ষমতার 
গুরুত্ব খুবই বেশী। ফাছাকেও কোন ক্ষমতা ব! ছায়িত্ব 
অর্পণ করিলে তাহা! পালনের জন্ত প্রয়োজনীয় অপরাপর 

সকল ক্ষমতাও ছেওয়া হইয়াছে এ কথা ত্বতঃসিদ্ধের ভার 
' স্বীকৃত হ্য়। এন্ধন্ত সাক্ষ্য-নদ্িরের কোন প্রয়োজন নাই। 

বাফিশ ঘুক্তরাধ্রের পক্ষে যাহা ষত্য তাহ! ভারতের 
প্রস্তাবিত রুক্তরা& সম্পর্কেও লমভাবে প্রযোজ্য । মর্ত্রী- 
মিশন হ্য়ত ইচ্ছা করিয্াই বত'ান পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে 
বিশদ আলোচন! বা সুস্পষ্ট লিদ্ধান্ত করেন নাই। কিন্ত 
গণ-পরিধদগের লদন্তগণের পক্ষে অবহিত হওয়া প্রয়োজন 

. বে, স্বাধতন্র গঠনে সফল হইতে হুইলে তাহাদের সর্বাণ্ে 
' কেন্রীয় লয়কারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষদতা৷ যতটা! সম্ভব 
একমত হৃইয! নির্ধাপ্িত কপ্িতে হইবে । নতুবা! ভারতীয় 

মুক্তরাগ্রের অংশগুলিয় অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার 
. ধা অর্থহীন হইয়া পড়িবে । তাহাতে নান! অনর্থের 

উৎপতি হইবে এবং রাগ্রভন্তর প্রণয়নের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া 
ধাইতে পায়ে । এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মন্ত্রী-মিশনের 
প্রত্তাবের একটি হট প্রমাণ হইবে | গণ-পরিষঘ এই ভুটি 

. দংশোধন করিয়া লইবেন ইহাই আমার আত্তন্িক 
বিশ্বাস। 

দেশের আত্যন্তত্বীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল] ঘটলে তাহা 

শ্যদদি কোন গেজ প্রাঙগেশিক লরকায় গোলযোগ 
নিবারণ করিতে না পায়ে ঘা! না চাছেন এধং ঘোক়্তত় 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয় তাহ! হইলে কি হইবে? একপ 
ক্ষেতে কেন্দ্রীয় লন্বকারকে শভিষ্ীন কিয়া রাখ! ফোন 
ক্রমেই সম্মীচীন নয় । তাহাকে শাস্তিস্থাপনের জন হত্ত- 
ক্ষেপের শাসনতান্ত্রিক অধিকায় অবন্ভই দিতে হইবে । 

এজভ নুইজারল্যা্ডের বত'যান স্াহ্রতন্ের ব্যবস্থায় অহু্থপ 
অধিকার কেন্ত্রীয় সরকারকে দিয়া আমাদের রাতে 
একটি ধারা যোগ করিতে হুইবে। শান্তি ও শৃঙ্খল! ব্যাহত 

হইলে আভ)সুরীণ নিরাপভ 1 রক্ষার জভ নুইজারল্যা্ডের 

কেন্জীয় শাসন পরিষদ যথাযোগ্য ব্যবস্থা! করিতে পায়েশ। 
দেশের জনসাধারণ রাজনীতি বুঝে না, তাহারা! শান্তিতে 
দিনযাপন ফরিতে চায়। তাহার ব্যবস্থা করাই রাই&- 
নায়কদের -কতরব্য | বিহার ও নোয়াখালির ঘটনাবলীয 
পর আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ( অর্থাৎ কেন্ত্রীয় সরকারকে 

হম্তক্ষেপের অধিকার দান সম্পর্কে) কাহারও আপত্তি 
হইযে না ঘলিয়াই মনে করি। 

এরূপ ব্যবস্থা কর! একান্ত প্রয়োজন । ছুইজান্- 

জ্যা্ডর ভায় ব্যবস্থা-পরিঘদের সকল হলের প্রতিনিধি 

লইয়া! গঠিত যৌথ শাসন-পরিঘদের ব্যবস্থা করাও গণ- 

পরিষদের কতব্য। তবে বদি বল! যার যে, মম্ত্রী-মিশনের 
প্রান্তবে দ্েশরক্ষা বলিতে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃদ্ঘলাও 
বুঝার তবে সেকথা স্পষ্টভাবে শাসনতত্ত্রে নিবন্ধ হওয়া 

উচিত । তাহাতে ভবিষ্যতে বু গোলযোগ হইতে রক্ষা 
পাওয়! যাইবে |” ূ 

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপসংহারে বলেন, “অপদ্ব 

সকল দেশের ভায় জআনয়াও ভারতের অথগুতা রক্ষা করিয়া 

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমতে পাদ্িব ।” আমরাও বিশ্বাস করি 

কংগ্রেস দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত কছিয়া ভান তথর্ধের 

নিজন্ব রা্রবিবি গ্রস্তত করিতে সক্ষম হইবেদ। গণ-পরিষদের 

কাজ পও করিবার জ্ সাত্রাজ্যবাদী ইংয়েন্স ওপ্রতিক্ষিয়াপন্থী 
লীগের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে । 

পাকিস্থান সম্বন্ধে রাশিয়ার অভিমত 
বক্ষ বেতারে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সষন্তায় আলোচনা 

প্রলঙ্গে রুশ ভাষ্যকান্ বলিয়াছেন যে ভারতে হিচ্ছু দুললমান 
সংঘর্ষ ভ্রিটশের চক্রান্ত, সারতবর্ধকে ধিধ! বিভক্ত কথিলে 
সমস্ত! আরও জটিল হইবে । তিনি বলেন, ইংরেজরা! যে ভাবে 
ভারতে নৃতন গবর্থেন্ট গঠনের খেল! খেলিতেছে ভাঙাতে . 

নিবারণের জ্ারিত্ব কাহার এবং কি উপায়েই বা তাহা! করা! হিন্দু-সুসলমানের সংঘর্ষ এবং রক্তপাত জনিবার্ধ। বিলাভেম্ব 
হইবে, দিশন-প্রত্তাবে তাহার উল্লেখ নাই। অথচ ইহ! প্রফটি অনেক সংবাদপজ্রও ভারতীয় পমস্তায় পমাধান ছিসাবে ভান. 
২১৫৮ বর্যকে ধিনুহ্থান ও পাকিস্থানে বিশদ কন্সিবার অঙ্গ প্রচাঙ- 
করিত! বলিতেছেন, কার্ধ চালাইতেছে। এরই ভাবে ধেশ ভাগ করিলে তামতীর 



জমার সমাধান তো হুইবেই না, বরং সমস্ত! আন্বও টি 

হুইয়াই উঠিবে। তিমি আরও বলেন, “যখনই ইংয়েজরা 

কোনরাপ শ।সনসংস্কার প্রবতনি করিতে গিয়াছে তখনই হিন্দু- 

সুদলমানের মধ্য বিরোধ ও হ্থানাহানি হইয়াছে । কারণ 

হিসাবে ইংরেঞ্জর। বলে যে হিশ্বু-মুসলমানের সংস্কৃতি পৃথক । 

কিন্ত কথ! হইতেছে যে গত ৮০০ বংসর বিয়া! হিন্ছু ও মুসল- 

মামেরা তারতবর্ধে হিপ ভাবে ধপবাপ কপিয়া! আসিতেছে, 

এমন ধার] হানাহানি তো হইত ন!। ইংরেজও সে কথ! 

স্বীকার করেন । গত শতান্মীতেও এই অবশ্থ৷ ছিল মা । এই 

শভাব্ধী হইতেহ ইছ! এক সর্বভারতীয় সমস্ত হইয়া! উঠিয়াছে। 

“সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের! 

শতকর] ২৩ জন। পাকিস্থানে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে, 

কিও হিচ্ছু এবং শিখ মিলিয়া হইবে জনসংখার শতকর] ৪০ 

'ভাগ। এবং সংখ্যালঘু হইলেও হিন্দু ও শিখত্রা! সব বিষয়ে 

মুসলমানদের অপেক্ষা উন্নত এবং সঙ্ঘবন্ধ। কাজেই ইহাদের 

মধ্ো সক্তর্য লাগিক়া।ই থাকিবে । স্ভারত বিভাগের কুচক্রাস্ত 

যাহাদের মাথায় ঘু'রতেছে, তাহারাও এমনি গ্বারী হানাহানিই 

চায়, ত।হ1০েই তাহাদের প্রার্থপিদ্ধি। কারণ স্বাীাধে দেশে 

সঙ্ঘর্ধ এবং বিশ্বপল! কিয়াইয় রাখিতে পারিলে সর্বদাই 

ভারতের জাত্যগ্তরীণ পাপারে হুম্তক্ষেপের সুযোগ ইংরেজের 

থাকিবে এবং এই ভাবেই তাছার] ভাধতের উপর তাহাদের 

আধিপত। বজায় রাখিবে ।” 

ভারতীয় রাজশীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগাইয়! 
তুলিয়াছে সাত্রাজাবাদী হৎরেজ এবং আজও উহ্াকেই 

নানাভাবে বজায় রাখিয়! ভারতবর্ষেপন খ্বাধীণতা লাভের 
পথে কণ্টক রোপশ কর! হুইতেছে এই সতা সোভিয়েট 

রাশিয়া! পন্পূর্ণ্গে হ্বদয়ক্ষম করিয়াছেন । আক্মনিয়গ্রণের 
নামে সংখ।ালতু সন্প্রদ্ধায়কে উদ্ধানি দিয়! সংখ্যাগুরুর 

উন্নতি বন্ধ করিবার জন্ত প্রেপিডেন্ট উইলসনের জাত্মনিরন্্রণাধি- 

কার নীতির অপগ্রয়োগ কি ভাবে হইয়াছে এবং এখনও 

হইতেছে ভারতবর্ষ তাহার জলঙ্ত দৃষ্টান্ত । হিছ্ছু-যুসলমানের 
সংখ্যাবিকোোর ভিত্তিতে যতদুর সম্ভব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি 

লক্ষ্য রাখিয়া নুতন ভাবে প্রদেশ গঠন করিয়া! দিলে পাকি- 
স্বানের পথ যেমন বন্ধ হইবে ছিন্দু সুসলমান বিরোধও তেমনি 

কমিয়! আসিবার উপায় হইবে । পঞ্জাবে ও বাংলায় শতকরা 

৪8 জন যতক্ষণ সর্বতোভ্ভাবে শতকরা ৪৫-এর সকল দ্বাবি 
উপেক্ষা করিয়া তাহাদের ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি 

বিপন়্ করিতে থাকিবে ততক্ষণ সান্্রদায়িক সমস্ভার 

সমাথান অপসস্ভব। 

পণ্ডিত জবাহরলালের বিজ্ঞানস্কংগ্রেমের 

অভিভাষণ 
" ছারতীয় বিজ্ঞাদ-কংগ্রেসের ৩৪তম অবিষেশনে ভারতের 

ববিধ প্রসঙ-_পর্ডিত জবাহরলালের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অভিত্ভাবণ 
হত তত অপি জন জাত পন জাগি আজ জনি মশা ০০০ অসি শপ ৯ 

ভতাভাদীদ সরফারের যহ্-সভাপতি নিও জবাক্রলাল 
নেহরু সভাপতিত্ব প্রলঙ্গে বলেন ধে, বিজ্ঞানের একটি সামা 

জিক উদ্বে্ট জাছে। ভারতের &০ কোটি বৃতৃক্ষু জনগণের 
নানা বিষয়েয় সম্ভার সমাবানই ভারতীয় বৈভানিকগণের 

কতব্য। , 
পঞ্জিত নেহরু বলেন যে, তিনি সংক্ষেপে ভারতবধের নব 

রূপ পরিগ্রহণের সন্বদ্ধে কিছু বলিবেদ। তিনি মনে কয়েন 

যে, ভারতবর্ষের সহিত বিশ্ববধিজঞানের সম্পর্ক বজায় রাখির 
চল]! যেমন দরকারী তেমমই উচিত । ভারতবর্ষেরও একাত্ 

ভাষে কত'বা বিশ্ববিজ্ঞামের সছ্ছিত প1 মিলাইয়া চ্ল। | 
বপ্দি বতর্ধানের নব উৎদ্ধ ভারতবর্ধ বিজ্ঞানের পথকে 

অগ্রাহ করিয়! চলিতে থাকে তাহা! হইলে তাহা পথ হারাইয়া 
যাইবে। 

বিশ্বের বিজ্ঞান-দরধারে তে আপনার ঠাই করিয়া 
লইরাছে। তথাপি অ।মাদের বিজ বিজ্ঞান-সমালোচকদের 

মতকে সমর্থন করিয়া! আমিও বলি যে ভারতবর্ধের যতখানি 
করা উচিত তাহ! তারত করিতে পারে নাই। 

ভারতের ধিশাঙশ জনগণের কফাছে যখন সকল প্রকার 

দুষোগের ছারগুলি খুলিয়া দেওয় হইবে তখন জামরা যাহা 

কথিতে পারি তাহ! করিয়া টঠিবার উপায় লাভ করখ। যে 
প্রতিভা গ্রপ্তভাবে থাকিয়। লোপ পাইয় যাইতেছে তাহার 

শতকর। ৫ ভাগও আমরা য'দ কাজে লাগাইতে পারি তাহা 

হইলেও ভারতে বৈজ্ঞামিকের হড়াছড় পড়িয়া! যাইবে । আজ 
আমর] শতকর! একট £রতিঙাবান লোককেও কাজে লাগাইতে 
পারয়াছি কিন! সন্দেহ । আমাদের প্রধান উদ্দেস্ক হটক 

যাহাতে দেশের সাষাজিক ও রাজনৈতিক ক্রটি-বিচযাতিগ্ুলি 
দুর্লীভৃত হৃইয়! আমর সমাজের কল্যাণশাবন করিতে পারি। 

অতঃপর পণ্ডিত জবহরলাল নেহরু বলেন যে তিনি একথ। 

একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন, ভাতের তথা পৃথিবীর সমন্ডাগুলি 
উপযুক্ত সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব । তিনিবলেন যে 

অনেক বৈজ্ঞানিকই তাহাদের গবেষণাগার হইতে বাহিয়ে 
আপিয়া জীবনের পঞ্াজ ক্ষেত্রে বৈজানিক নীতির অন্থগ ভাবে 

কার্ধারগ্ত করিতে ভূলিয়া ধান । কিন্ত তিনি দৃচভাবে বিশ্বাস 

করেন যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে কার্যারভ্ঞ করিলেই আমর! 
সাফল্য অর্জন করিতে পারিব। 

পঙ্িত জ্ববাহরলাল অতান্ত দুঢ়তার গফিতি বলেন, যখন 
আমর! কোন বিশেষ ব্যাপার লইয়া আলোচনা কম্িয তখন 

যেন তাঙার সামগ্রিক পটখুষিকাসহ আলোচন! করি। 
সামান্ধিক, রাঙ্জনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের সহিত 

বিজ্ঞানও অঙ্গান্িভাবে জদিত। তাঞঙাফে বাদ দিয়! কাছ 
চলিতে পারে না। পু 

গত ছুই বছয় আগে হিকোশিমাতে একটি বোমা বিক্ষোরণ 

হ্ইয়াছে। ইহ] অভ্যন্ত চালের হাটি কমিয়াছে। আবাদের 



জাজ মনে হইতেছে, আমাদের গতি কোন্ দিকে । সভ্যতার 
ভবিস্তং কি? আণবিক বোমার প্রয়োজন ছিল কি না তাহ! 
আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা! যে একটি বিষয়ে যান্ুষকে 

হ্রযাগত ভাবাইয়! তুলিয়াছে তাহাতে সক্ষেহ নাই । ধ্বংসেক্র 
জদ্য ঘে কোন উপায়কেই এহণ কতা! হইবে কিনা তাঙাই 
চিন্তার বিষয়। হিরোশিষার বিপর্যয় অকথ্য, অবর্ণনীয় | হয় 
তো! একথা! সতা 'যে যাহা উদ্দেক্চ ছিল তাহ সার্থকত] লাত 

করিয়াছে কিন্ত এইখানে কথাটি বিজ্ঞানীগণকে অভ্ভিনিবেশ 
লহকায়ে বিবেচনা ফরিতে হইবেই। 

' বিজ্ঞানের ছুইটি দিক আছে, একটি হৃটিয় অপরষি ধ্বংসের । 

ছিরোশিষাকে ছুই সংগ্রামের একটি রূপক হিসাবে ধরা যাইতে 

পায়ে। কিন্তু বিগসন্ভার আণবিক শন্তি-সংসদের অন্তব্য 

ঘাাই হউক এবং তাহা! যদি আমরা গ্রহুণও করি তথাপি 

মাত্ষের মনে সেই প্রশ্নই মাথা তুলিতে থাকে যে আমাদের 
গতি ফোন্ দিকে? 

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইলে কোন্ পথে চলিবে তাহা 

আহি জানিনা । আমি একট পথের কথা জানি, ভারতবর্ষ 

সে পথ লইলে আ“ম থুশি হুইব..-ভারতকফে 0েই পথ গ্রহণ 
করানই জমার ত্রত। একট প্রাচীন বনম্পতি ছিবহূল হইলে 

উহার বৃলন্ব ম্বতিকার বভ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ভারতে আজ 
ধহু পুবাতন যধীরুছ উন্ুলিত-_ কোটি কোট লোক স্বাধীনতা 

জাত করিলে বু আবদ্ধ শক্তি মুক্তি পাইবে । তাফারণ কোন্ 
পথ ধরিবে তাঙা! বলা কঠিন। ভারতের জড়-জনতা আজ 

গতিশক্তি লাভ কফতিতেছে। এই গতি-মুক্ির পটভূমিকায় যে 
সংগ্রাম দেখা যাইতেছে তাহা! তুচ্ছ যদিও তাহা] আমাদের 

কাছে সাময়িক ভাবে বড় মনে হইতে পারে। আজকের 

ভারতে সত্যই বিরাটের সম্ভাবন] দেখা দিতেছে । বিশাল জনতা! 
আব গতিদীল। হঠাৎ সুষ্তবন্ধন জড়-জ্বনতা ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

হইয়। উঠিতে পারে । তবু সবচেয়ে বড় কথ! এই যে তাছা 

গতিবেগের অধিকারী হইয়াছে, যে ভুলই তাহার! করুক, 
তাঙ্বারা আবার বথাস্থান খুঁজিয়! লইতে পারিবে, কারণ 
তাঙার। গতিষয় ও শক্তিশালী । ভায়তীয় বৈজানিকগণের 
প্রধান কতবব্য ইহার কেন্দ্রগত সামগ্রভ্ড বিধান কর! । 

এই বিশৃঙ্খল অবস্কায় আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে 
মাগ্ুযের শক্তি উপলন্দি করিয়া ত'ছাকে যথোপযুক্ত ুযোগ 

করির। দেওয়া । ভারত-সয়কায়ের একটি প্রধান ভ্রাটিই এই 
যে তাকান কোন হুপমঞ্ধল ফেব্রগত যোগাযোগ নাই। 

প্রত্যেক বিভাগই মনে কয়ে যে, অপর বিভাগের ব্যাপারে 

ভাহার মাথা ঘাষাইবার কিছু দাই। এরই সমস! সমাধানের 
হত াশনাল ল্লানিং কমিটি? চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্ত 
স্াজনমৈতিক ও অগ্ান্স কারণে এই কেটি বিশেষ কিছুই 
ফিতে পায়েন মাই। 

ইহার পর পর্ডিত্ী বলেন যে বতননানের শ্বাবীনভায়ু্গী 

প্রবাসী ১৩৫৩ 

তৰ্িতবাসীর পক্ষে বন্লতর ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোস্বভিসম্পন্ন 
€(501010110-17)17190 ) হও] প্রয়োক্ধন । বিজ্ঞানের একটি 

সামাজিক উদ্ছেঞ্ঠ থাক একান্তই প্রয়োজন । একটি ছুধার্ 
মাহুযের কাছে সত্োর মূলা খুব বেশী নয়। হখন দেশ খাডা- 
ভাবে স্বযঠানুরখখী তখম সত্য, ভগবান বা আরে! অনেক জিনিষ 

উপহাসের বস্ত হইয়া! গড়ায় । আগে আমাদের তাহাদের জড় 

অর, বন্ছ। আশ্রর, শিক্ষা! ও গাঙ্থের বাবস্থা করিতে হইবে, 
তাহার পর তাহাদের কাছে ভগবং-দর্শন ব্যাখ্য। চলিবে । 

বিজ্ঞানের অপবাবহার সম্গদ্ধে আলোচন! প্রপঙ্ষে তিনি 
বলেন, এ কথ! আমি অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়াই বলি থে 

আমর! মুগ্ধে যোগদান করিব না। ভবিযাতে কি হইবে তাহ? 

অবন্ঠ আমন! জানি না। ভবিস্কাতের কথ! বলিবার অথবা 

ভথিষ্তত্তে ভারত কি করিবে তাছার বাধ্যবাধক ছক্ বাবিয়া 

দিবার অধিকার জামার নাই। তবে গত মহাযুদ্ধের পর ঘখন 

আবার তৃতীয় য্থাধুছ্ধের কথা উঠিতেছে তখন হয়ত আবার 
বিজ্ঞানবিদৃগণকে যুছ্ের কাজে অপব্যবহার কর! হইতে পরে। 

আম মনে করি যে বিজ্ঞানী নরনারীগণ যেন একথাও ভাবিয়া 

দেখেন কি শীচ অভ্প্রায়ে শীহাদের ব্যবঞার কর! হুই- 

তেছে ও তাহার! যেন আর সেই কু-অগ্িপ্রায় সমর্থন না 

করেন। অত্যন্ত ছু:খের বিষয় ঘে, যে বিরাট শর্তিসম্ভার- 
গুণলকে বিশ্ব কলাণে সদ্বাবার করলে মানুষের জীবন স্বপ্র- 

সুযযায় তরিয়া উঠিত, তাহ! ন! করিয়! মানুষ কেবল মারামারি 
কাটাকাটির কখ।ই ভাবিতে থাকিবে । 

পরিশেষে তিনি সমবেত বিজ্ঞানীপণকে সম্বোধন করিয়া 

বলেন, আপনার! ভারতে ৪০ কোটি লোকের কল]াণ- 

বিধায়ফ হউন । বিঙ্গের জাতিপুষ্ের প্রগতি ও শান্তির ব্যাপারে 
আপনাদের সহাহভুতি থাকুক । 

বিজ্ঞান-কংগ্রেস 
বিজ্ঞান-কংখ্রেসে এবারকার় প্রধান বিশেষত এই যে, 

রাশিষা,আমেরক1, কানাডা, ব্রিটেন প্রভৃন্তি দেশ হইতে খ্যাত- 

মাম! বৈজানিকের! আগ্রা উচ্ছাতে যোগদান করিয়াছেন। 
গবেষণার ক্ষষতায় ভারতীয় বৈজ্ঞাশিকের! বিশ্বে কোন দেশের 

বৈদ্ঞানিক অপেক্ষ|! নান নেন, ইছা! বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত 
হইয়াছে । কিঞ্তু বিজ্ঞানকে জনকলাণে নিয়োজিত করিবার 

যে দা্বিত্ব বৈদ্ঞানিকের জাছে, তাহার! তাহ! করিতে পারেন 
নাই। মুদ্ধের সময় আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা 

বিলাত ও আমেরিকার বিজ্ঞানচর্চ। পরিদর্শন করিয়াছেন কিন্ত 

ডাহাদের জান ও অভজ্ঞত1 দেশের কাজে নিয়োজিত করিতে 
পারেন নাই । বথেষ্ সুযোগ হাতে থাকা সত্বেও ইহা! হয় 
মাই। : 

ভারতীয় কৃষির উন্নতির জ্ সর্বাণ্রে আমাদের দেশে একটি 
খ্যাপক ভূমি-পর্থীক্ষা (3011 38716] ) হওয়া হয়ফাহ। শ্রই 



প্রয়োক্ধন দীর্ঘকাল যাবৎ অনুসৃত হুইতেছে। ইন্পিরিয়াল 
কৃষি-গবেষণাগারের ভার প্রান্ত বৈজ্ঞানিকের! জাজ পর্যন্ত ইহ্া 

ফরেন মাই । কুষকের সছিত তাহাদের কোন যোগাযোগ 

মাই। তাহাদের গবেষণ! প্রভৃতি প্রকাশিত হয় ইংরেজী পত্রে, 

ইংয়েজী ভাষায়, কৃষকের নিকট উছ্া! অনধিগম্য | আমেরিকায় 

ধে-কোন চাষী কষি গবেষণাগারে উপস্থিত হৃইয়া অন্গুবিধার 
কথ! বলিতে পারে এবং উবার গ্রতিকারও লাভ করে, কিন্তু 

ভারতবর্ধে অশিক্ষিত সাধারণ কৃষকের তো! কথাই নাই, 

কৃষিকার্ধে রত শিক্ষিত বাক্তিদেয় পক্ষেও ক্ষি-গবেষণাগারের 

লহারতা লাভ করা ছুরহ। ঢাকায় উৎপন্ন তুলায় ঢাঞ্চাই 
মসলিন তৈরি হইত ইচ্ছার এতিহাসিক প্রমাণ আছে, অথচ এই 
তুলার গাছ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে । কোন বাঙালী 

বৈজ্ঞানিক এই গাছ খু'জিয়! বাহিয় করিবার অখব! ঢাকাই 

মসলিনের জঞ্জ ব্যবহৃত দীর্ঘ-আশ তৃলা আবার ঢাকায় উৎপন্ন 
করিবার চেষ্টা! করিয়াছেন বলিয়া আমন! অবগত নহি । ইংয়েজ 
বলিয়। দিয়াছে ভারতবর্ধে লক্ব! শ্রাশমুক্ত তৃল৷ জন্মে না, অতএব 
উবাই ঠিক বলিয়া ধর! লইয়া! বৈজ্ঞানিকেরা দীখকাল নিজ্রিত 

ছিলেন। তৃলা-গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পর এ বিষয়ে কিছু কিছু 
কাজ হইতেছে বে, কিন্ত বাংলার তৃলা' গাছগুলি উদ্ধারের 

জন্ত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের কোন চেষ্! দেখা! যায় মা । গবাদি 

পণ্ড সন্বপ্জেও সেই একই কথা। ইম্পিপিয়াল পঞ্ড-গবেষণাগার 

মণ্টগোমারা! গাভী লইয়া! ব্যস্ত। সারা দেশের গবাদি পণ্ড 
বর্ষাকালে পা ও সুখের খায়ে ভুগিয়! মন্ঘতেছে তাহার কোন 
প্রতিকার আজও হইল না। চরকার উন্নতির জন্য খাদ 

কমার] যে চে] ও য় করিয়া থাকেন, কোন বৈজাশিককে 

তাহার শতাংশের একাংশও করিতে দেখি না। কপি- 

কাতার খিজ্ঞান কলেজ বড় বড় কারখানাওয়ালাদের জনা 

যে উৎসাহের সঙিত গবেষণা! করিয়া দেন, ঝুঁটির শিলের 

জন্য তাধার কণামাত্রও অবশি& থাকে না। &াটি্টিকাল 
ইন্রিটিউট সরকারী অর্থপাহাযা সংগ্রহ করিয়া সরকারের 

কাজ করিয়! দেন, কিন্ত দেশের যেটুকু উপকার তাহারা কছিতে 

পারেন তাঙ্া কণাষাত্তও করেন না। ঘমৃতত্ের দিক দিয়া 

বাংলার নমশুত্র, কৈবত, বাদ্দী প্রভৃতি জাতি সঞ্গ্ধে ব্যাপক 

গবেষণার শুধু যে বিরাট ক্ষেএ্র রহিয়াছে তাহা! নছে, উচ্া 
শ্রকান্ত আবন্ককও বটে। রশাচীতে শরৎ চন্ত রায় অথবা! 
মধ্যপ্রদেশে ভেরিয়ার এলউইন এফাকণ স্বামীয় আদিম 

অধিবাপীদের সন্বত্ধে যে গবেষণা! করিয়াছেন, ঠাটিট্টিকাল 
ল্যাবরেটরী বাংলায় বিভিন্ন অন্তত জাতি সন্থন্ধে তাহা 

করিতে পারিতেন। এনক্সপ গবেষণা ভিন্ন ইছাদের অবস্থার 

প্রন্তত উত্ততি কি ভাবে হইতে পারে তাহা নিধধারণ কর! 
অতিশয় কঠিন হইবে, বিজ্ঞান সম্মত হইবে না ব্রা এরূপ 

উন্নতির স্থায়িত্বও হইবে না। বাঙালী বৈজ্ঞানিকেয়া উচ্চ 

প্রেমী গবেষণায় বে কৃতিত্ব বেখাইয়াছেদ তাহার কতকাংশ 

বিবিধ ওলজ-_বলগীর ব্যবস্থাপরিষ্ধে ভূমি-বিবয়ক নূতন বিল 

জন-কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ দা! দেখাইলে আপানক্ 

সাধারণ বিজ্ঞানে কল্যাণষয় কফলভোগে বফিত হ্ইয়াই 

খাকিষে। ৃ 

আসামের পার্বত্য জাতি 
'জাসাম টিবিউন' পঞ্জিকার গৌছাটিস্থ সংবাদক্কাত! 

জানাইতেছেন যে, ভারত-সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের 
গোপন নির্দেশ অনুসারে উচ্চপ্ন্থ ইংরেজ কর্মচারীর! আসাদের 
পার্ধত্য জ্বাতিদের লইয়া একটি প্রথক প্রদেশ গঠনের জন্ত 
আবার চে! আর্ত করিয়াছেন । এই সংবাহ পাধতা জাতির 

মেতাদ্দের নিকট হইতে পাওয়' গিয়াছে । তাহার! বলেন যে, 
এক জন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী আসামের পার্ধত্য জাতির 

নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্লয়া বেড়াইতেছেন যে, 

আসামের পার্বত্য জাতিদের লইয়া বর্দি একটি পৃথক প্রদেশ 

গঠন করা হয় তবে তাহাদের ম্বাথরক্ষায় জভ ভ্রিটিশ গবনেন্ট 

চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদিগকে ভারতীয় রাজনৈতিক জল- 
গুঁলর হাত হইতে রক্ষা করবেন । এই পরিকল্পনায় পাতা 

জাতির নেতাদের নিকট হইতে সমর্থন পাওয়ার জঙ কয়েকজন 

উচ্চপদস্থ রাজ্কর্মচার্ী নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন । কেন্রীয় 

সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের এই চক্রান্তের কথ! 

পণ্ডিত নেহরুও সম্ভবতঃ জানেন । পিত নেহর উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের পার্বত্য জাতি অধুযযিত অঞ্চলে ভ্রমণের সময় ব্রিটিশ 

রাজনৈতিক দণ্ডরের গোপন কার্ধকলাপের পরিচয় লান্ত করিয়া- 
ছেন। উত্তর-পশ্চম ও উভভর-পূর্ব ভাততের এই ছুই সীমান্ধের 

পার্বত্য জাতিদের় ঘাড়ে চা'পয়া বশিয়া ব্রিটিশ গবহ্ছেন্ট 
এঁছুটি স্থানকে হিপুস্বাদের বিরুদ্ধে পিশুলকাপে ব্যবহার 
করিতে চাহিতেছেন, ইহা শ্রুমশঃ পরিধার হহয়! আসিতেছে। 
মিঃ ভিন্ন ইছাই চাহিয়াছিলেন, তাহার পাকিস্থান পরিকল্পনায় 
সবলে ইহাই [ছল অঞ্জতম অপরিহার্য অঙ্গ । কিন. ব্রিটিশ ত্রী- 

মিশন কর্তৃক পাকিস্থান প্রস্তাব অবাস্তব ও অযৌষ্িক হলিয়া 
পরিত্যক্ত হওয়ার পর উদ্ধার এই অংশটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক 

বিভাগ কুড়াইরা লহ! নিজেদের কাজে ব্যবহার করিতে 

চাখিতেছেন । কখনও বোম! কখনও বা চাল আকাশ হৃহতে 

যধণ করিয়া পাধতা জাতিকে দলে রাখা ইংরেজের পক্ষে জার 
সম্ভব হইবে না, উত্তর-প'শ্চম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সংবাে 
তাহারই যথেঞ& ইঙ্গিত মিলিতেছে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভূ'ম-বিষয়ক নূতন বিল 
পশ্চিম-বাংলার হিম্দুপ্রধান জ্েলাগুলিকে বূললমানপ্রধান 

জেলায় পরিণত কতির়! বাংলার সর্বত্র সাম্ত্রঙ্গায়িক গ্রতুত্ব 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে বলিয়! জাষরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়। 
আসিয়াছ তাছা? সত্য হইতে চজয়াছে। প্রকাশ, বাংলা- 

সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্বা-পরিষদ্ের আগামী বাজেট অধিবেশনেই 

একটি আইন পাস ক্ষপ্লাইয়! পশ্চিম বঙ্গের ১৪ লক্ষ একয় 



৮৯৯] 

অনাধার্ী জমি দখল করিয়া! উহ্ছাতে প্রজা বসাইবার ব্যবস্থা 
ক্করিষেন। বল] বাহুল্য, আসাম হইতে বিতাড়িত এবং বিহার 

হইতে আহত লোকদের পশ্চিম বঙ্গে বসাইবার জন্ভই এরই 
আয়োজন । ০" 

কত অন্ন লোফ বসাইলে বর্ধমান বিভাগের ছয়টির মধ্যে 

চারিটি দেলাকে নুসলমানপ্রধান করিয়! ফেলা যায়। নিন 
লিখিত তালিকা হইতে ইহা বুঝা যাইবে £__ 

_ হিন্দ মুসলমান 
বধ মান-. ১৩১৯৩১৮২০ .৩,৩৬)৬৬৫ 

ৃ (৭৩৭২) (১৭"৮১/) | 

বীরভূম-_ ৬,৮৬১৪৩৬ ২৮৭,৩১৫ 

(৬৫+৪৮/.) (২৭"৪১'/.) 
বীকুড়া__ ১০১৭৮,৫৫৯ ৫৫,৫৬৪ 

(৮৩'৬৩'/) (৪'৩১/) 
মেদ্রিনীপুক্-_ ২৬,৮১,৯৬৩ ২৪৬,৫৫৯ 

(৮৪'০৬'/.) (৭'৭৩"/.) 

হগলী-_ ১০১৯৯১৫৪৪ ২,০৭,০৭৭ 
(৭৯*৮১/.) (১৫ ০৩/) 

হাওড়]___ ১১১৮৪,৮৬৩ ৯৬,৩২৫ 

(৭৯:৫০*/,) (১৯ ৮৮/) 

লীগ মন্ত্রীদের প্রজা-দরদের এই আকশ্মিক অভিযানের 
প্র্কত উদ্বেঞ হদয়ফষ কর! আদ কঠিন নয়। ১৪ লক্ষ একর 
ফর্ধশযোগ্য অনাবাদী জমি অধিকার কর! ছইতেছে। এক 
একর অর্থাং তিন বিঘ! জমি গড়ে পাচ জন লোকের একটি 

পরিবারকে বিলি করিলে ৭০ লক্ষ লোক আমদানীর ব্যবস্থ। 

হইবে। পর্ববঞ্চে মুসলমান ভূমিহীন দিনমনজুরদের পক্ষে ইহা 

কম লোগনীয় প্রশ্তাব নয়, যাচ্ছার! আসামের ছুর্ম দানে গিয়া 
খআপাম-সরকারের ভ্রকুরি আগা কিয়! জ্বোর করিয়া জনি 

দখলের ইচ্ছা! পাখে, এই প্রস্তাব যে তাহারা উপেক্ষা! করিবে 

আমরা ইছ! ভাবিতে প্রত্তত নছি। বর্ধমান জেলায় ১২ লক্ষ, 
বীরভূষে ৫ লক্ষ, হুগলীতে ১০ লক্ষ এবং হাওয়ায় ১০ লক্ষ 

মোট ৩৭ লক্ষ লোক বসাইতে পারিলেই এই চারিটি জেলা 

"অধিকায়” করা যায়। এই লোক সংগ্রহ করিতে খুব বেশী 
দিন লাগিবে ন! বলিয়াই জআযাদের ধারণ|। 

বাংলায় বাঙালী হিন্দুকে অবাঞ্ছিত “বিদেশী” আধ্য। দিয়! 
এখনই তাহাকে অন্তঘ্রে খর ঘুঁজিবার নোটিশ দেওয়া হইয়া 
গিয়াছে । উপরোক্ত আয়োন্ধন সফল করিতে পারিলে তাহান্ন 
ভাগ্যে কি খটবে নোয়াখালিতে তাহার পূর্ণ পরিচয় হিঙ্গি- 
মাছে, এখনও মিলিতেছে । 

দামোদর-পরিকল্পন। 

| ফ্বাযোদর-পরিকয্ন! কার্ধে পরিণত কর সন্ধে ফেজীয 

সরক্ষান্ের লহ্তি বাংলা ও বিহার সন্নকারের যে আলোচনা 
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চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়াছে, ভিন জনে একমত হইয়া কাজ 
আরস্ত করিবার সঙ্ধপ্ল করিয়াছেন । এই পরিকঞ্সনার ফলে 
সাগ্তাল পরগণ। এবং পশ্চিম বঙ্গের জনেক উন্বতি ছুইবে। 

দামোদর-পরিকল্পনা ফষার্ধে পরিণত হইলে বিস্তীর্ণ 
এলাকায় জল ও বিছা সরবরাছের ব্যবহ্! হইবে এবং উহার 

ফলে কি ও শিল্প উভয়েরই উদ্ন'ত হইবে । ক্ষেতের জন 

কৃষকের! যেমন জল পাইবে, ছোট-বড় শিল্পের উত্োক্তাগণও 
তেমনই সস্তায় বৈহ্থ্যতিক শক্তি হাতে পাইয়া! নানাবিধ শিল্প 
গড়িয়া ভুলিতে পারিবে । কলিকাতা পর্থস্ত সকলেই সম্ভখতঃ 

” এক আন! দরে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিবার সুযোগ পাধবে। 

দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং তদনুসারে গবন্েন্টি 
পরিবতর্নের জন পরিকল্পনার কাঞ্জ যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত মন! 

হয় তছুঙ্গেন্টে আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটি জায় 

একটি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত 

করা হইয়াছে । এই কর্পোরেশনের উপর পরিকল্পন! কার্খে 

পরিণত করিবার দায়িত্ব অর্পিত হইবে । কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা" 

পরিষদের আগামী অ'ববেশনে এই প্রস্তাবটি আইনে পরিখত 

করিয়া লওয়ার কথা হইয়াছে । পরিকল্পন! কার্যকরী করি- 

বার পূর্ণ দায়িত উপমুক্ত বিশেষজ্ঞদের হাতে থাক! উচিত এ 
সম্বন্ধে ঘিমত থাকিতে পারে না। ইহার অঙ্ক মোট ৫৫ 

কোটি টাক! ব্যয় হইবে, তন্মধ্যে বাংল।-দরকার 1দবেন ২৮ 
কোটি, কেন্দ্রীয় সরকার ১৬ কোটি এবং বিহার ১১ কোটি। 

বুল পরিকল্পন! কার্ধক্ষেতরে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া 
পর এখন উষচার খুটিনাটি দিকগুদল সথন্ধে আলোচন! ও 

গবেষণা আবন্তক। দামোদরের জল হুহতে যে বিরাট 

বৈছ্যতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে তাক্ছাফে ঘখোপমুস্ত ভাবে 
কাজে লাগাইতে হইলে এই অঞ্চলে কোথায় কিন্ধপ কারখান! 

স্থাপন ধরা যাইতে পারে তাহার পুঙ্থানুপুক্থ অনুসন্ধান 

ঘরকার। ৫৫ কোটি টাকা লগ্গী করিয়া যে বিরাট কার্ধে 
হ্ত্যক্ষেপ করা হইতেছে তাহার জন বাধিক চল্তি বায় বড় 
কম হইবে না। টাকার সুদ, ক্ষয়পূরণ, মেরামত এবং কর্মচান্ী : 
প্রভৃতির বেতন বাব বার্ধিক ছয়-সাত কোটি টাক! ইনার অন্ত 

ব্যয় হইবে । এই টাক! ত তুলিতেই হইবে, লশ্লী টাকাও 
ধীরে ধীরে তুলির! ফেলিবার চেষ্ট! করিতে হইবে । দুতন্নাং 
এ্রমন ভাবে জল এবং বিন্্যং সরবরাক্র বন্দোবস্ত করিতে 

হুইবে যাহাতে বার্ধিক অন্ততঃ দশ কোটি টাকা আয়ের সংস্থান 
হইতে পায়ে । এই 1,050 ১০/9) অবিলম্বে আরম হওয়া 

 আবন্তক, এবং স্থানীয় অঞ্চলপৃহ সম্বন্ধে ধাহাদের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা আছে সেইয়প নাষডালী বিশেষজঙ্গের দ্বারা এই কার্য 
সাধিত হইলেই উহা সর্বানুন্দয় হইতে পারিবে । অথনৈতিক 

. পরিকল্সন কার্থে প্রযুক্ত হইবার পূর্ধে, এমন কি একটি মাজ 

ফাক্বখানাও স্থাপনের পুর্ধে বৈহ্থাতিক গ্রে্ধ পরিফ্পানা সম্পূর্ণ: 

হওয়া ঘরকায় | গ্রে পদ্ধতিতে বৈগ্যাতিক শক্তি সহবন্াহের 



আত 

বসির সর চপ এসলিসউজি িস্য নপচন। হে পা আরা এস এ ৪ জর্জ জে 

জাইনগুলি আগে হইতে ঠিক করিয়া! না দিলে খাপছাড়া ভাবে 
কান্বখাম! বসান আরম হইবে এবং পরে উহ! ক্ষতি ও 

বিজার্টের কারণ হইয়া! উঠিবে। এই বিষয়টি জম্পর্কে এখনও 

যথোপমুক্ত মনোঘোগ দেওয়া হয় নাই বলিয়াই আমর! 

'আশক্ক! করিতেছি। 

এই বিরাট ইঞ্চিনীস্ারিং কার্ধের উপমুক্ত ভারতীয় ইঞ্ডি- 

নীয়ারের অভাবে আপাততঃ বিদেশ হইতে বিশেষতঃ টেঁনেষি 
ভ্যালির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ আনাইধার 
প্রয়োজনীয়তা তিন গবঙ্ছেষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, অপরেও 

ফষতিবেন। কিন্তু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পরিকল্পনা 

কার্ধে পরিণত করার সময়েই উপযুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনীষারদেরও 
উদ্ধাতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত কর! উচিত। ভারতবর্ষে 
বতমান্দে উচ্চশিক্ষিত সিদ্চিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকটি কাল 

ইঞ্জিসিয়ারের অভাব নাই। তাহাদের মধ্য হইতে যোগ্য 

লোক বাছিয়া লইয়া! ট্রেনিঙের বাবঞ। গোড়া হইতেই ক্ওয়া 

দরকার, কারণ যথাসম্ভব পীঞ্ঘ পরিকল্পনার কার্ধে ভারতীয় 

ইঞ্জিনীকার নিযুক্ত ছওয়া উণ্চত | কর্ণেল ইভাব্পকে ভিরেউটর 
নিদুক্ত কর! হইয়াছে, কিন্ত তিনি দীর্ঘকাল এ দেশে থাকিবেন 
না, চাগুরির কণ্টাক্ট শেষ হইলেই সম্ভবতঃ চলিয়া যাইবেন। 
আমণ| মনে কখ প্রথম হইতেই কর্ণেল ইঙান্সের সঙকানী 
ফিসাবে একজন বাঙালী ইঞ্জিনীয়ারকে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে 
নিমুক্ত কর! উচত । ছুই কারণে ইহ! কর! দরকার । প্রথমতঃ, 

ঠাঙার পরবতাঁ ডিরেক্টর তঠাঙারই স!হৃত হাতে-কলমে কাজ 
করিয়া সমগ্র পরিকল্পন! নখদর্পণে আমিষ! ফেজিতে পান্রিবেন, 

দ্বিতীরতঃ, এক জন বাঙালী এই পদে সমাসীন থাকিলে দেশের 

বৈষয়িক ও সামাঞ্জিক সমন্ডার পঞ্িত পা্কল্পনার কোথাও 

অমিল ঘটিলে তাঙারও সমাধান করিতে পারিবেন । আমাদের 

দেশে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনা প্রণয়ন কত্রিয়াছেন 

বিদ্লৌ, কার্ষে পরিণত করিবার ভারও পড়িয়াছে বিদেশী 
উপর । দ্রেশের ভৌগ্যেলিক, বৈষগ্জিক ও সামাজিক অবস্থার 
সহিত হঁছছাদের অনভিজ্ঞতার দরুন অনেক সময়ে দেখ গিয়াছে 
পরিকল্পনা শেষ পর্যস্ত দুফলপন্ছ না হইয়া অশেষ হুর্গতির 

কায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। ঈষ& ইতিয়ান রেলের লাইন এবং 
উত্ভর-বঙ্গের রেল-লাইন ইছায় ছুইটি জান্ছবলামান দৃষ্ঠান্ব। এই 

বিরাট কাজগুলি যাহার! করিয়াছেন বাহবা লইয়া তাহারা 

দেশে কিরিয়া গিয়াছেন, ছুর্ভোগ তূগিতেছে এ দেশের লোক । 
জামোদন-পরিকল্পনা! অতি বিরাট বাপার হইবে এবং বছ লক্ষ 

লোকের মঙ্গলামঙ্গল উদ্ধার উপর নির্ভর করিবে । আমেরিকায় 

আমেরিকান বিশেষন্গদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও টেনেগি ভ্যালি 
স্কীম পর্ধাঙ হুশ ছয় নাই! আমাদের দেশে বিদ্বেগী বিশেষজঞ- 
ঘের কার্ধের ফল আটিহীন হইতে পারে বলিয়া! আঙর। বিশ্বাস 

কমি না । গ্কুতরাৎ প্রথম হইতেই তি হব টা রাভিনীতে 
"রই কার্ধের সঙ্গে রাখ! উচিত । 

বিষিষ প্রসঙ্গ--বাংলাদেশের শিক্ষা-বিষ্কা্গ ওীধ 
এর » তানিন ওসি চারি ০৪০৫০০চাটি 

ংলাদেশের শিক্ষা-বিভাগ 
বাংলাদেশের অন্ঞান্ড বিভাগগুলির ভায় শিক্ষা-বিভাগেও 

সান্প্রদায়িকতা অতাস্ত বেণী পরিমাণে প্রশ্রয্থ পাইতে আরম 

করিয়াছে । বতণ্নান শিক্ষামন্ত্রীর বিরু্ধে এ সম্থ্ধে প্রান্থই 
গুরুতর অভিযোগ উঠিতেছে। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 
কার্যকলাপে, বিশেষতঃ নিয়োগ ও পদ্োরতির ব্যাপারে সাপ্ড্র- 
দ্বায়িক কারণে হস্তক্ষেপ কর! নিত্যনৈমিতিক ব্যাপার হইয়া 
গ্বাড়াইতেছে। শিক্ষা-বিভাগেয় কয়েকজন অমুসলমান ভিরেন্টর 

এবং সেক্রেটারী কথায় কথায় বিভাগীয় দৈনন্দিন কাজে সাম্প্র- 

ঘ্ায়িক কারণে মক্্রীমহাশয়ের হ্ত্তক্ষেপ সহ করিতে না পারিস 

শিক্ষা-বিভাগ ছাড়িয়া! অন্তত চলিয়। গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগে 
যে-পব বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছিল ঠাছাদেরও কেছ কেহ 
এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাঁধে পঙ্গত্যাগ করিয়াছেন । ইহাদের 

মধ্যে ছিশ্ব এবং আষ্টান,। ইংরেজ এবং ভারতীয় উভয়েই 
আছেন। 

সন্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাবিষ্তার পরিকঙ্পন। কার্ধে পরিণত কর! 

উপলক্ষে বিভাগয় উপযুক্ত কর্মচারীদের সহিত মন্ত্রী মহাশয়ের 

বিশ্বোধ ভীত্র হ্ইয়। উঠিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার 

পরিকল্পনা! অন্গসানে স্থির হয় যে বর্ধপ্রথমে উপযুক্ত শিক্ষক 

তৈরি করিবার জত একটি পুরুষদের ও একটি মেয়েদের 
ট্রেণিং কলেজ গঠিত হইবে । উপসুক্ত শিক্ষক ভিগ্ন শিক্ষা- 
বিস্তারে অগ্রসর হওয়! নিয়খক | সার্েট-পরিকজনাতেও 
শিক্ষকদের শিক্ষার্দানের অত্যাবন্তঠকতা ও গুরুত্ব শ্বীক্ুত 
হইয়্াছে। এইজন্য সর্ধাগ্রে প্রস্তাখিত কলেজের জন্য ২৮ জন 

ভাবী অধ্যাপক বাছাই কর] হয় এবং তাহাদের মধ্যে ১২ জনকে 
ইংজগ্ে এবং ১৬ জনকে ভারতবধে বিভিন প্রাথমিক শিক্ষা- 

কেন্দ্রে পধবেক্ষণ ও অভিজিত! সঞ্চয়ের জন্য প্রেরণ করা ছয়। 

বিলাতে প্রেরিত ১২ জ্বনের মধো ৪ জন এবং অবশিষ্ঠ ১৬ 
জনের মধো ৩ জন মুসলমান | গিলেকশন বোর্ড কর্তৃক 

এই সব প্রার্থী নির্বাচিত হন এবং সিলেকশন বোর্ডে উপসুক্ত 
মুসলমান সদন্ত ছিলেন । শিক্ষাক্ষেত্রে অযোগ্য প্রার্থীকে সান 
দ্রায়িক কারণে নিযুক্ত করিতে গেলে শিক্ষাবিত্ডারের মুল 
উদ্ষেন্তই ব্যর্থ হইয়। যাইবে ইছ! বুঝি! এই নিখাচনে সান্ছ্র- 
পায়িক দাবির 'বপী প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। প্রার্থীর! নিজ 
নিক্গ কেন্দ্র হইতে মাপধিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন এবং 
তাকাতেই কে কতখানি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন 
তাহ! লিপিধদ্ব.রকিয়াছে। প্রযানিং এডভাইসর মিঃ জ্যাকেরিযা 
এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিসেস ন্লাগডেন এই সমস্ত 
রিপোর্ট রাখিতেন এবং প্রার্ধদের ঘখোপমুক্ত নির্দেশ দান 
করিতেন | ভারতবধে বাহার জ্ঞানলাভ কর্িতেছিলেন 
াহাদের শান্তিনিকেতনে গিয়! কুটীরশিল্প শিক্ষাদান প্রণালী 
পর্যবেক্ষণ করার কখ। ছিল) সুললমান প্রার্থীত্রয় সাম্্রদায়িক 
কারণে সেখানে যাদ নাই এবং সে দিক দিয়া ইছাদের শিক্ষাও 
অসম্পূর্ণ রহিয়াছে. 
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প্রার্ধদের কাজ শেষ হইস্াছে এবং হঁহাদিগকে লৃইয়া 
প্রত্তাবিত কলেজ ছইটি গঠনের সময় আসিয়াছে । প্রত্যেক 
কলেছে এক জন করিয় প্রিশিপাল ও এক জন ভাইস-প্রিঙ্সি- 

পাল নিযুক্ত ছুইবেন। কয়েকদ্ধন অধ্যাপক বেছল এডুকেশন 
সা্িসের “সিশিয়ার গ্রেন্ে নিযুক্ত হুইবেন। সাম্প্রদায়িক 
কারণে ছাবি উঠিয়াছে যে বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত যুললমান প্রার্ধ 

চতুষ্টরকে কলেজ ছইটির প্রিন্সিপাল ও ভাইল-প্রিছিপাল নিযুক্ত 
কয়া হটক এবং অবশিষ্ট তিন জন মুসলমানকে প্রথম হইতেই 
সিনিয়ার গ্রেড দেওয়! হউক । মিঃ জ্যাকেরিয়া এবং মিসেস 

শ্নাগছেন প্রত্যেকটি প্রার্থীর যোগ্যতা পর্ধবেক্ষণ করিবার সুযোগ 
পাইয়াছেন, তাহাদের মণ প্রস্তাবিত নিয়োগ ঘোরতর ন্যায় 

হইবে । যোগ্য লোক থ'কিতে অযোগ্য লোককে উচ্চতম 
পন্নগুলিতে বগাইয়া সাম্প্রদায়িকতার অন্যায় দাবি প্রথম 

হইতেই মানিয়া লইলে শিক্ষাবিস্তার-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে 
বাধ্য, ই বুঝিয়! তাহার! উভয়েই উক্তবূপ নিয়োগের আপতি 
করেন। এই আপত্তি শিক্ষামন্ত্রীর মনঃপৃত হুয় নাই, তিনি 
লাক্ষ্রঙার়িক জন্যার জিদেরই সমর্থন করিতেছেন । দিঃ 
জযাকেহিয়! কিছুদিন জাগেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন, মিসেস 

ন্লাগভেনও শিক্ষামন্ত্রীর কার্ধের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেশ। 

প্রার্থদের কার্ধের রেকর্ড দেখিয়া নিয়োগ করা হউক, ইহাই 
ছিল বিশেষজ্ঞদের অভিমত । কিন্তু তাহা করতে গেলে 

সৃললমান প্রার্থীদের উচ্চতম পদগুলিতে অবিচিত করা চলে না, 
কুতয়াং মন্ত্রীমহাশয় এই অতিশয় সঙ্গত প্রস্তাব মানিতে 

পাতিলেন না। তিনি জানাইলেন যে তিনি শ্বয়ং প্রাথাঁদের 

ভাকিয়৷ পরীক্ষা করিয়। নিয়োগের আছেশ দিবেন । ভুমি” 

ব্যবহা! সন্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রীর জান আছে, কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষার 
আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাগার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, 
প্রার্থাদের যোগ্যত। ঘাচাই করিবার পক্ষে তিনি উপযুক্ত লোক 

মছেন। অথচ এই সাক্ষাংকারের সময় মিঃ জ্যাকেরিয়া বা 

মিলেস শ্লাগডেনের ভায় এই বিষয়ে জঞানসম্পন্ধ ও অত 
ব্যঞ্িদেরও উপা্থত থাকতে বল! হ্য় নাই। এ ক্ষেত্রে 

নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব ঘটিতে পারে এই সন্দেহ স্বভাবতই লেকে 
ফরিবে। 

যন্ত্রীহাশয় এই নিয়োগ স্বয়ং না! কয়া পাথলিক সাভিস 
কষিশনের উপর প্রার্থ নিধাচনের ভার ছাড়িয়া দ্বিলেই 

লর্বাপেক্ষ] সঙ্গত ও শোতন কাজ হইত বলিয়া আমর! মনে 

করি। প্রাথমিক শিক্ষাবিষ্ডার-পরিকল্পনায় যে টাক বার 

কইবে তাছার অধিকাংশ ফেজ্সীয় সরকার দিবেন, শুতরাৎ 
সেদিক নিয়া এই নিয়োগে হস্তক্ষেপের অধকার তাহাদের 

অবগ্কই থাফিতে পারে। এরই অথকার প্রয়োগ করাও 

াহাদের অবন্ত কফতব্য। শিক্ষাক্ষেত্রে লান্প্রধায়িকতায় 
প্রশ্রয় দানে জাতিগঠন বাধা প্রান্ত হইবে, হেশের পক্ষে উহ 
সবচেয়ে মারাত্মক অনিষ্ঠেয় কারণ হইয়া থাকিবে। .. 

বাঙালী ব্যাঙ্কের বিপদ 
ক্ষলিকাতার ছোট ব্যা্বগুলিয উপর দিয়া! কিছুমিন যাষং 

বড় বছিয়া চলিয়াছে। কয়েকটি য্যাহও ইতিমধ্যেই ফেল 
হইয়াছে । থ্যাক্কেহ উপর “যান” আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে বটে, 
কিন্ত বিপ্গ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়াছে বলির! আমরা মনে করিতে 
পারিতেছি না। 

ভারতবর্ষের ব্যাক্ক-ব্যবসায় হ্ুশৃখলনাবে গড়িয়া উঠে নাই। 

১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাক্ক প্রাতঠিত হইয়াছে কিন্তু আজ 

উহা! দেশের ছোট বড় সমস্ত থ্যাঙকে আপন তত্বাবধানে 
আনিতে পারে মাই। অল্প কয়েকটি ব্যাকে তপশীলতুক্ষ 
করিরাই রিজার্ভ ব্যাঙ সন্ত রহিয়াছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্য 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সমগ্র ব্যান্ব-বাবগায় গড়িয়া! তোলার 
চেষ্টা এদেশে এখনও পধন্ত হয় নাই, অথট পৃথিবীর আর পাচট! 
অন্য দেশে গত মহাযুদ্ধের পর হইতেই এপ আয়োজন 

হ্হয়াছে। 

ফলিকাতার ব্যাক্ক্ুলিতে টাকা! ক্োলার হিড়িক দুরু 

হওয়ার পর হইতে বাষগুলিকে তপপীলী ও অ-তপশীলী এরই 
সই ভাগে দ্ভাগ কা্রয়! প্রচার করার চেষ্টা হইয়াছিল ফে 

পুধোক্ত শ্রেধর বাহ নিরাপদ, বিপদ শুধু শেষোক্তওুলির। 
আমর] ইহ] অতিশয় অঞ্জার ঝলিয়া মনে করি । ছোট ব্যাঙ্ক 

ধীরে থীরে স্বকীয় ঘক্ষতাপ্ডণে বড় হয় এবং রিজাগ্ ব]াঙষের 
তপখলে স্থান লাস করে। রিজার্ভ ব্যাঞ্কের তপঞ্টীলে নান 

আছে কি নারহাই ব্যাক্ষের প্রকৃত পরিচয় নয়, ব্যাঙের শ্রেঠত্ব 
ও দৃঢ়তা নির্ভপ্ন করে তাহার পরিচালকা1দগের সততা ক মদক্ষতা, 
সতর্কত। ও নিষ্ঠার উপর । বহু অ-তপগীলী ছোট বাকের এই 

সব গুণ আছে এবং ইহারাই ধীরে ধীরে অতি সামাভঙাবে 

কারবার আর্ত করিয়া ব্যান্কিং জগতের শঈীর্ধ স্থান অধিকার 

করে। কলিকাতার কষ্েকটি সুদ ও সুপরিচিত খ্যা্ম এইকপে 

মকঃব্বল শহুরে সামাজগাযে জীখন আরম্ভ করিয়া! নিজেদের 

চেষ্টার জাজ সকলের আধঞ্াভাগ্রন হুইয়! বাভালীর বাশিজ্য- 
ক্ষেত্রে সন্তধরাপ হইয়া! রছ্য়াছে। ছিজার্ভ ব্যাঙ প্রতিষ্ঠার 
সময় হইতেই ছোট ব্যাঙ্ক গুলিকে উদ্ধার তত্বাবধানে আশিয়া 

সুগঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিন্ত উহা! কার্ষে পরিণত 

এখনও হ্য় নাই। বর'মানে কলিকাতায় চাকা তোলার থে 

হিড়িক চলিতেছে ভাঙা! হইতে তপলীলভুক্ত ব্যান গুলিও বাহ 
পড়ে নাই, এইঞ্জপ একটি লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যা্কেও ছুট লোকের 

বদনাম রটানোর কলে অত্যন্ত বিপর় হইয়া অপরের সাহাধ্যে 

আত্মরক্ষা! করিতে হইঞ্চাছে। কিছুদিন আগে কলিকাতাহেই 

একটি ব্যাফে বড়র়কমের চুরি হওয়ার ফলে উহাতে “ছা” 
হয়। আমানতকানীদের বুঝাইয়! শা করিবার হত নিশিষ্ট: 
জনমায়কের! পর্যত্ত ব্যাঙ্কের দরজায় আশিক! গ্রাড়ান।, তথাপি; 

ব্যাটি ফেল পড়ে। পরে ব্যাক্ষঠ নিজের পাগুন! আমা 
কিয়! লইবায় পর আমানভফারী এবং পাওমাদারছেক পাই-- 



বাখ 

পয়ল। মিটাইয়া দিয়াছে । এইভাবে অহ্তেকী চাঞ্ল্যের অন্ত 
একটি দুপ্রতিতিত এবং দৃঢ় ব্যাহও ম& হৃইয়! যঘায়। ব্যাঞ্ছে 

হঠাৎ 'রাব' হইলে অতি বড় ব্যাঙ্ককেও বিপদে পড়িতে হয়, 
আবানতক্ষারীদের দরজায় দ্রাড় করাইয়া মুহ্ুতের মধ্যে 

সিকিইতরিষ্ বিক্রয় করিয়! লঙ্গী চাকা! আদায় করিয়! নগদ টাক! 
সংএহ কর! সহজ ব্যাপার নয়। অথচ একটু সময় পাইলেই 
ব্যাঙ্ক সাবলাইয়া লইয়া সফলের টাকা শোধ করিয়! দিতে 
পারে। ব্যাক্ষে 'রান' চন্্রম খ্বার্থপরতার পরিচায়ক, ইহাতে 
আমানতকারী, ব্যাঙ্ক এবং পেই ব্যাক্কের সহিত জক্চিত শিল্প ও 

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সকলেরই সমান ক্ষতি । একট ব্যাক্কে 'রান' 
হইলেই সম-অবস্থাপর আর পাচা! ব্যাঙ্কেরও আমানতকারীর়!] 

চঞ্চল হইয়া] উঠে, ফলে সমগ্র ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় জীবনে বিপরয় 

খটিবার সম্ভাবনা! থাকে । ৰ 

ভারন্দীর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইলে 

ব্যাঞ্ষের 'রান' বন্ধ করিবার জন্ত অগ্রসর হইত । এই ক্ষত! 

যে কেন্ত্রীর ব্যাঙ্ক ভিন্ন আতর কাহারও নাই ইহা! ভখানী- 
পুর ব্যাক্ষিং কর্পোরেশনের ব্যাপারেই ভাল ভাবে দেখ! 

গিয়াছে । ছোট ব্যাঞ্চের মধ্যে অসাধু ব্যাঙ থাকে, সমস 
থাকিতে এই সব ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমত। (রিজার্ভ 

ব্যাঙ্কের আছে । কিপ্ত রিজার্ভ ব্যাক তাহা! করেন না। তাহার! 
ছোট ব্যাঙ্কের ভার জয়েন্ট-&ক কোম্পানীর রেজিগ্রারের হাতে 
ছাড়িয়া! দিয়! নিশ্চিন্ত ব্রহিয়াছেন | অথচ, রা অপ্রূত 
পক্ষে কেন্রীয় ব্যাঙের, জয়েন্ট -উক যা... রেজিগ্রারের 
নছে। ভাগ্যান্বেধী, অপাধূ ও অপরিণাষদশা লোকের পক্ষে 

ব্যাঙ্ক খোলা নিষিদ্ধ করা এবং খুললেও বেশী ক্ষতি করি- 
বার পূর্বেই উছাদিগফে অপসারিত করিবার সুযোগ ও 

ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঞ্ষেরই থাকা উচিত। বত'মানে মুছ্ছোতর 

চড়! বাজার চলিতেছে, মন্দা দেখা দ্রিতে আনন বেশী দেবি 

নাই। মন্দার বাজ্ধার আরম্ত হইলেই বছ শিল্প-বাণিজ্য 
গুব্যাক্কষকে বিপদে পদ্ধিতে হইবে । সুতরাং এখন হইতেই 

লতর্ক ছওরা আবন্ঠতক। একটি ব্যাককও যাহাতে ফেল 

না পড়ে সে বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাক্ষের দৃঠি রাখ! জরকার, 
যথোপযুক্ত ক্ষমতা তাহাদের হাতে না থাকিলে অবিলক্ষে 

ফেন্ত্রীয ডিরেক্টর বোর্ড ভারত-সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় 
ক্ষমতা প্রার্থনা! করিয়া আইন প্রণয়নের অন্ধর়োধ করিতে 

পারেন । ভাব্ুত-সরকার উচ্ছ প্রত্যাখ্যান করিবেন ন! বলিয়াই 

আমাদের বিশ্বাপ। বাষ্জালী ব্যাঙ্কের উপর দিয়া যে ঝড় সম্প্রতি 

বহিয়। গিয়াছে, যাহা! আসিতেছে তান তুলনায় উহ! নগণ্য 
ধঙগিয়াই জামাদের ধারণ] । 

লবণ-কর তুলিয়া! দেওয়ায় বিলম্ব 
নয়া দ্িগীর় সংবাদে প্রকাশ, অর্থনৈতিক সম্মেলন উপলক্ষে 

. ক্ষরা্টীতে সঘবেত বিশিঞ্& জর্থনীতিবিদ্গণ লবণ-কর মজে 
প্রস্তাব পর্ণ করিয়াছেন । সুসলীম লীগ অন্ত্ব্তা লরকানে 

বিবিধ প্রসজ--চরকার সুতা গখ$ 

যোগ দিবার পর হইতে লবণ-কর রদের ব্যাপার লইয়া! লোক- 

চক্ষু অন্তরালে জন্তর্বতাঁ সন্নকারের কংগ্রেপ ও লীগ হলেন 

মধ্যে যে লড়াই চলিতেছে, তাহার কথ! তাহার! হয়তো তেল 

কিছু জানেনই না| । ভা: জন মাথাই অর্থপচিব থাকাকালে 

ঘখাসভ্তব শী লবণ-কর রদের পিল্ধাপ্ত করা হ্য়। 
ব্পলিম লীগ অন্তর্ধর্া সরকারে যোগ দিবার পর হিঃ 

লিয়াকৎ আলি খঁ! অর্থলচিব হন। তিনি পুর্ধতন অর্থসচিবের 
এঁ সিদ্ধাত্ত কার্যকরী করিতে নানা ছুতা তুলিয়া গরিমসি কৰিতে 
খাকেন। শেষ পর্যস্ত এ সম্পর্কে একট! কিছু করিবায় জব 
ঘল! হইলে লীগদল পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পাপ্টাইবার কথ! বলেন। 
কি কংগ্রেস উদ্ছাতে রাজি না হওয়ায় তাহার! ধলেন থে, 
লবণ-কর সম্পর্কে কি কর! ছইবে না হইবে, তাহা! আগামী 
বর্ধের বাজেট তৈয়ারীর লময়ই ছির ফর হইবে । 

কংগ্রেস পক্ষ হইতে বল! হয় যে, বিশেষ বিচার বিবেচনার 

পরই লবণকয় রদের পিদ্ধান্ত কর! হইয়াছিল । উহ কার্ধকন্গী 

কিতেই হইবে। কিন্তু অর্থদগুর়ের ভার এক জন লীগ 

সদন্ধের উপর থাকার তিনি ( অর্থপচিব ) নানা ভাবে ঠাল- 
বান! করিতেছেন । তিনি মনে করেন ঘে, লবণ-কর রছ 

কর! হইলে কংগ্রেসের মর্যাদা বাড়িয়া যাইবে । 
অন্র্বত্া সরকারে লীগের যোগদানের প্রধান উদ্দেন্ত 

কংগ্রেপের জনকল্যাণমূলকফ সকল চেষ্টায় বাধ! দান ইহা 

ক্রমশঃ প্রকট হৃইয়া উঠিতেছে। অর্থ-বিভাগ লীগের হাতে 
থাকায় বাধ দেওয়ার দ্ুযোগও বথেঞ্ই আছে। . লীগবন্ধিত 

অন্তর্ধসাঁ গবন্থেষ্ট অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই যে জনপ্রিয়তা 

অর্জন করিতে পারিয়াছিলিন, জীগ উচ্বাতে প্রবেশ করিবার 
পর তাছা অনেক কমিয়া! গিয়াছে । সমগ্র দেশের স্বাধীনতা 

বা কল্যাণ হছাদের কাধ্য ত নছেই, স্বীঘ সম্প্রদায়ের দরিজ্র 
জনপাধধারণের উপকার করিতে গেলে যদি তাহা সর্ধবা্দীণ 
কল্যাণের অংশ হইয়া পড়ে তবে লীগ-নেতারা তাহাতেও 

ইচ্ছুক মছ্ন। লবণ-কর র্ছত হইলে উপক্কত হইবে 
দরিদ্র । তাহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা থে, কিন্ত 
তথু লীগ তাহ! করিবেন না । কারণ কংখ্রেস লবণ-কর তুলিয়া 
দেওয়ার জনক যোল বংসর যাব আন্দোলন করিয়াছে অর্থ- 
সচিব নবাবজাদ্বা! লিয়াকং আলি খার আমলে জবণ-কর উঠিয়া 
গেলেও উচ্ছাতে নাম হইবে কংগ্রেসের এই ভয় । 

চরকার | 

ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার শ্রীযুক্ত ধর্মবীদ 
ধোত্বাইয়েয় সন্মিলনীতে বনের অবস্থার সম্বন্ধে বিবৃতি প্রসঙ্গে 
সকল প্রদেশফেই হাতে-কাটা শত! উৎপাদনের দিকে বেনী 
করিয়! নজ্বঘ় দিতে বলিয়াছেন । যুক্ত ঘর্ষবীর বলেন যে, 
প্রথমে খন দেশে উৎপন্ন স্থতা ভাগ করিয়া! দেওয়ার ব্যবস্থা 
অবলঘ্িত হয় তখন মালে ৭০,০০০ গাইট পরিমাণ শত বিলি 

ক্ষয়! হইত | পরে দেই অবস্থার হ্ষমশঃ উন্নতি হইলে এই 



শস্য সি এসি আসি শাক 

বয়ান ডিন মাগে ৮৩৩৩৪  গীইষ্টে টিন হইয্াছিল | 

কিন্ত সরবরাহ এই পরিমাণ বেশী দিন স্্ারী হইতে "পারে 
নাই। এখন অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে বরাদ্ধের পরিমাণ 

পূর্বাপেক্ষ! অনেক কমাইয়! অনিতে হ্ইয়াছে | ইহার কারণ- 

স্বরাপ শ্রমিক বর্ষঘট, দাঙ্গাহাঙ্গাম! ও পরিশেষে শ্রম-গময়ের 
হ্রাস প্রভৃতির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 

 আীয়ুক্ঞ বর্মবীর এই.লঙ্কট হইতে উত্ভীর্ঘ হইবার ছঞ্ড বিদেশী 
আমযানীর উপর নির্ভর করিতেছেন । তখে তিনি বলেন যে, 
আমেরিক! ও বিলাত হইতে যে পরিমাণ নকল সিক্ষের ও 

তুলার কৃত] আসিন্তে পারে তাহা সামাঞ্চই। এইঅন্ প্রযুক্ত 

বর্মবীর হাতে সুতা কাটার উপর বেশী করিয়া! জোর দিতে- 

ছেন। তিনি বলেন, “প্রদেশগুলি যাহাতে ব্যাপক ভাবে এই 

দিকে নজর দিতে পানে তাহাই করা উচিত্ভ। প্রাকৃ-যন্তরমুগে 

ভারতের তাতীর! হাতে এমন স্থৃতা কাটিত যাহা! যন্ত্রের পক্ষে 

সম্ভব ছিল না। এখন নেইরূপ পারদশিত। না হউক, মোটা 
কাপড় তৈয়ারী করাও কেন সম্ভব হইবে না? ইহাতে চাষী 
সন্প্রগায়ের লোকের অবসর সময়ের জঞ্জ কাজ পাইবে এবং 

ইনার ঘ্বারা তাদের জীবিকারও যথেষ্ঠ সাঙাধ্য হহবে। 

. ভ্ঞারতীয় বস্ত-শিক্প ইংরেজ আগমনের পুর্ধে ঠিক এইভাবেই 

গঠিত ছিল। কুছিয়ে কুদীরে চক! ও ভাত চলিত এবং তাহার 
দ্বারাই দেশের কাপড়ের চাছিদ! মি্টয়া এত উদ্ব্ড থাকিক্গ যে 
ব্রি্টেনে এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হুইত। 
ইসা! চাষীদের একটি অতিরিক্ত আয়ের পন! ছিল; অজন্থায় 

বান না হইলে আয়ের অন্ততঃ একটি পথ তাহাদের সম্মুখে 

খোলা থাকিত। বিলাতী সন্ভ। কাপড় জামদানীতে ভারতী 
মিথ বঙ্গশিঞ্প ধ্বংস হয়, প্রথঘ মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে 
কাপন্ঠের কল প্রতিষিত হইয়া উচ্ছারাই ল্যাঙ্কাশায়ারের গ্কাম 

গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাকালে ভারতবর্ধ কাপড় 

সন্বন্ধে শ্বয়্ং-সম্পৃর্ণ হইয়া! উঠে। যুদ্ধের মধ্যে অবস্থার পরি- 
বত'ন ঘটে, উৎপর বন্ধের প্রায় হুই-তৃতীয়াংশ কাপড় সামরিক 
প্রয়োজনে কাড়িয়! লওয়ায় নাগরিকদের বস্ত্র প্রাপ্তি হুর্ঘট হয়'। 

বংসরাধিককাল বুদ্ধ খামিয়াছে, তথাপি বস্রাাব ঘুচে নাই। 

বরং আবার নূতন করিয়! জ্যাঙ্কাশায়ার়ের উপর ভারতবাশীকে 

বন্ত্রের জন্য নির্ভরশীল করিবার আয়োজন দুরু হইয়াছে, টেক্স- 
চাইল কমিশনার জআনদানী বিলাতী দ্ছতর জনা সকলকে 

অপেক্ষা! করিতে বলিয়াছেন । ভারতীয় মিলে কাপড়ের এই 
যঙি পরিণাম হয়, একটি অন্গুবিধ! ঘটলেই বঙ্গি বন্ত্-সরবরাহ 
বন্ধ হইয়া যায় তবে এই বন্রশিজ বজায় স্বাখিবার কি প্রয়োজন 
আছে দেশবাসীকে তাহ! চিত্ত! করিতে হইবে । বিপদের 

জিনের . জাণকতণ? হিসাবে যদি দিল ছাড়িয়া চক! ও ভাতের 
অরণাপননই হইতে হয তবে চরকা! ও াতকেই উপযুক্ত বর্ধানা 

দিয়া ঘরে ঘরে প্রতিভিত কছিবার চেষ্টা হইবে না কেন? 

জাপান যে ভাবে কুটীরে কুচীরে বিছ্বাংচালিত ঠাত বসাইয়া! বড় 

প্রবালা . 
শপ তত না ওপর শত ভরা জা আশা তত এ পি হি এটি 

ড় বাবা উপর রা দাবি হতে ঘরে বজ উৎপাহন 

করিয়াছে, ভাব্তবর্ষেও তাছা হইতে পারে। সস্তায় বিশ্গ্যং 
সর়বরাছ্রে ব্যব্থ! ভারতবর্ষের বণ স্থানে হইয়াছে, অভাজ 

স্থানেও হইতেছে নুতরাং একাজ আর আমদের পক্ষেও কঠিন 
মছে। আমেরিক1 বন্তর-উৎপাদনের উন্নত পন! আবির 

করিয়া একটি লোকের দ্বার] বহু কাপড় তৈরি করাইতে পারি- 
তেছে কিন্ত বিশ্বের ক্ষুধা যিটাইতে সে-ও অক্ষম । তা ছাড়া 
মাহুযকে বাদ দিয়া যন্ত্রকে প্রতিঠিত করিতে গেলে মানুষ 

বন্ত্রেরই দাস হৃইয়। উঠিস্রা সভ্যতার বিপর্যয় আনিবে। 

উৎপাদনের ব্যবস্থা! সকল দেশে সকল ক্ষেতেছ এমন হওয়া 

উচিত যাহাতে জবচেয়ে বেশী জোক কাজ পায়, যন্ত্র যাহাতে 

মানছষকে কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত ন। করিয়া তাহাকে 

সাচ্থায্য কশ্রিতে পারে। দশজন লোক বিতাড়িত করিয়া 

তাহাদের করণীয় কাজ একটি যন্ত্রের দ্বারা করাইয়া! লওয়া 

লাভজনক হইতে পারে কিন্ত সে লাভ অল্প লোকের, শের 

নয়। দশের ও দেশের ক্ষতি সাধন করিয়াই এই লাতের অঙ্থ 
সফিত হুয়। ঈয়ুক্তু ধর্মবীপ্প গ্রামের জোকের দৃষ্টিতে ঝন্র- 

পমন্তার প্রতি তাকাইলে উদ্ধার প্রত ও প্রায়ী সমাধানের 
পথ পাইবেন। 

সৈয়দ জালালুদ্দীন হাঁসেমা 
বাংলার খ্যাতনাম! মুসলিম নেতা ও বঙ্গীয় বাবস্থা 

পরিয়দে” "্টাঞ্জুন ভেপুছ স্পীকার সৈয়দ জালালুষ্ধীন হাসেমী 

২৪শে ঠনংল্বুইলতিবার পঞ্জলোফগমন কঞিয়াছেন। তিনি 
খুলনা জেপার সাতক্ষীর: মহকুমার ঠেতুণলয়া গ্রামের অধিবাসী । 
তিনি রিপশ কলেঞ্জ ও করকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ছাঞ্জ ছিঞোন । 

১৯১৮ সালে বাখ শিকার করিতে গিয়। আছত হওয়ায় ঠাস্ছার 

একখানি প! কাটিয়া ফেলিতে ছয় । ছাসেমী সাহেব ১৯২০ 

সালে অসহযোগ জান্দোলনে যোগদাল করেন। ১৯২১ সালে 

যশোহ্ত্ষে এবং ১৯২৬ সালে টিনাজপুরে রাক্প্রোধনূলক 
বন়্ত। করায় তাহাকে কারাবরণ করিতে ছয়। তিমি জাইন 

অমাভ জাঙ্দোলনেও যোগ দ্িয়াছলেন এবং চায়ি বার 
কারাবরণ করেশ। তিনি বাংলার ঝাবস্থা-পরিষদের লঙ্ঘন. 

নিধাচিত হম, আইন অমাজ আন্দোলনে কারাবাস কালে 
সার ঠানলি জ্যাকসন ভাছার পরিষদের সঘন্ত-পদদ খারিজ 

করিয়! দেন । ১৯৩৭ সালে'তিনি পুনরায় ব্যবস্থা-পরিযদের 

জদস্ত নির্বাচিত হন । ১৯৪১ সালে-তিনি উহার ভেপুটি স্পীকার 
নিধাচিত হন। দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেদের সহিত সংঙ্গিই 

ছিলেন। পরে ক্ষক-প্রজাদলে যোগদান করেন। পদ্গ- 

মর্ধাহ! ও নেতৃত্বের লোভে এবং কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক 

'বাঙ্গামার পর লীগের ভয়ে বহু কষক-প্রজ। কর্মা ও নেতা ছল 

ত্যাগ করিয়া! লীগে যোগ দিয়াছেন ॥ রুটিমের যে কয়জন 
মুসলিম নেতা লোন বা ভয়ে ত্বীযঘ মত ও পথ ত্যাগ করেন 
নাই, সৈয়দ জালালুক্ষীন তাহাদেরই এক জন ছিলেন । 



দুর্গার প্রতিম 
(চতুর্থ প্রকরণ ) 

ভ্রীযোগেশচজ্র রায়, বিদ্যানিধি 

মোহন-জো-ডেরো৷ স্থানে আবিষ্কৃত পুরাকুতির মধ্যে 
কতকগুলি স্বম্মঘ় ছোট ছোট নারী-পুত্তলিক! পাওয়া 
গিম়্াছে। মৃতিগুলি ভূষণে অনন্কত, কিন্তু নগ্ন। প্রাজেরা 
বলিতেছেন, মাতৃদেবীর মৃতি, ভাবুকেরা বলতেছেন ছূর্গা 
কিন্বা দুর্গার পূর্বব্ূপ । ইহাদের উক্তিতে আমার বিশ্বাম 
হয় লা। আমার মনে হুয় সেসব ছেলেখেলার গুতুল। 
পঞ্চাশ বতনর পূর্বে আমি বঙ্গদেশের গ্রামের ও কটকের 
জাতে (মেলায় ) তেমন পুতুল অনেক দেখিয়াছিলাম। 
সেগুলি অলঙ্কত ও বস্ত্রাবৃত। মোহন-জো-ডেরোর আবিষ্কৃত 
নারীমূতি যে ছেলেদের পুতুল নয়, তাহার প্রমাণ কি? 
ভারত-পুরারৃতির অধ্যক্ষ শ্রীুত দীক্ষিত মহাশয়কে এই 
প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিতে পারেন নাই, 
কারণ পূজার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। তিনি 
জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমি যে পুতুল দেখিয়াছি সে 
পুতুল কোথায় পাওয়া যায়। 

_.. পুরাক্কৃতির সঙ্গে অনেক লিঙ্গচিহন পাওয়া গিয়াছে। 
বোধ হয প্রাচীন সিঙ্ধুবাপী লিঙ্গোপাসক ছিল। খগবেদে 
লিজোপাসকের নিন্দা আছে। খগ বেদে রুদ্র ভয়ঙ্কর দেবতা। 
ভয়ে কেহ তাহার নাম করিত না। রুদ্রানীর উল্লেখ নাই। 
থাকিলে তিনিও ভয়ঙ্করী হইতেন, মাতৃমৃতি হইতেন না। 

যাহার! মনে করিয়াছেন, সে সব পুত্তলিক! ছর্গ! কিনব 
তান্থরূপ আর্যদেবীমৃতি, তাহারাও এই অন্থমানের প্রমাণ 
দেন নাই) খগবেদে কয়েকটি দেবীর নাম আছে এবং 
কয়েকটির স্ততিও আছে, কিন্ত তাহাদের মধ্যে কেহই দুর্গা- 
স্থানীয় হইতে পারেন না। খগবেদের উফ! বহুন্ত 
হইয়াছেন, কিন্তু উষা! এক প্রাকৃতিক আলোক । ছর্গার গুণ 
ও কর্ম উষাতে নাই। 

কেহ বলিয়াছেন, জনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে মিশর 
ও মেসোপোর্টেমিয়ায় মাতৃদেবী-পৃজা গ্রচলিত ছিল। 
কিন্তু যদি মিশর ও মেসোপোটেমিয়! প্রভৃতি দেশ হইতে 
আমাদের ছুর্গাপূঙ্জা আলিয়া না থাকে, তাহা হইলে কোন্ 
দেশে মাতৃদ্েবীর পূজ। ছিল, কোন্ দেশে ছিল না, তাহা 
জানিয়া ছুর্গাপৃজার ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। নানী- 
মুতি-পু্জা সহজাত সংস্কার নর যে সকল জাতির মধ্যে 
প্রচলিত থাঁকিবে। 

| বন্তত; আমরা মাতৃদেবীর পুজা করি না, মহিষমর্দিনীর 
পুজা করি, চতীর করি। তাহাকে অদ্বিকা বলিতেছি 

বটে, কিন্ত তিনি অস্থাযৃততিতে পূজিত হন না। পুর্ব 
প্রকরণে দেখিয়াছি, মহিযমর্দিনী রক্তের যজারি। কবপকে 
তিনি অস্বিকা। যিনি রুত্র, তিনিই অস্বিকা। খগবেছে 
মুগনক্ষত্র রুত্রপ্রতিমা-কল্পনার আশ্রয় হুইয়াছিল। খগ বেদের 
অস্তিষকালে থি,পু ৩৫*০ অব্যে ব্যাখরূপে পশ্ুপতি বাণদ্ারা 
মুগ বধ করিতেছেন। খগবেদে এই মুগ ভীম. যেমন 
আরণ্য বরাহ, আরণ্য মহিষ। সেই পৃথক-ভৃত রত্র বা 
রুদ্রাণী মহিষমর্দিনী হুইয়াছেন। যাহা পূর্বকালে রুত্রের শরীর 
ছিল, তাহা মহিষের শরীর হুইয়াছিল। ব্যাধ, সবগ-ব্যাধ 
তারা, দেবগণের সম্মিলিত তেজঃ। পশুপতি স্থানে চত্ী 

৫ । মহ্যাদুর 

আসিয়া শূলদ্বারা মহিষাকার অন্থরের দেহ বিদ্ধ করিতেছেন 
(চিত্র £)। ইহা নিত্য ব্যাপার। 
কালাস্তরে এই মূলের কিছু কিছু রূপান্তর অবশ্ঠস্ভাবী, 

তথাপি মূলের লক্ষণ থাকে । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মহেশের ধ্যান 
স্মরণ করি। তিনি চতুহ্ম্ত। তিনি “পরগুসবগ-বয়াভীতি- 
হম্ত।” তাহার হত্তে পর, মগ, বর ও অভয় আছে। 

এইরূপ চতুরন্ত মহেশপ্রতিমা আছে। তিনি কোথা 
হইতে পরশ ও মুগ পাইলেন? রুত্রিয় মরুদ্গণের হত্তে 
বাসি (ছৃতাবের বাইস) আছে। সেই বাসি মহেশের 
পরণ্ড| মুগ, যে মুগ আকাশে পলায়ন করিতেছে। 
তাইার পরিধানে ব্যান্চর্স। এই ব্যাত্র চিতর-ব্যা। 
মরুদ্গণের মাত। পৃবতী ( চিত্রমগ ), (কারণ মৃগ-নক্ষ 
তারাময়)। ইহা! হইছে মহেশ ব্যাঞচর্ম পরিধান করিয়া- 
ছেন। মহেশের রূপ বৈদিক কল্পনা । বিশেষতঃ তিনি 
বিশ্বাহ, বিশ্ববীজ, নিখিল-তয়হর, প্রসয়।- সুর্গাও বিখেষ 
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জা, বিশ্বের বীজ, ও নিখিল-তয়-ছারিনী, ভক্তের প্রতি 
প্রসন্না। এই কারণে আমরা ছুর্গাপৃজ1 করিয়া থাকি। 

বন্ততঃ আমরা ভাবের পৃজা1 করি, মৃতির পুজা করি 
না। ছূর্গার মুতি থাকিতে পারে লা। তিনি বিশ্বাত্মা, 
শক্ধিরূপিগী, চিন্নয়ী । অথবা! বিশ্বই তাহার অবয়ব । তিনি 
প্রত্যেক অবয়বে বর্তমান । সে অবয়ব তাহার প্রতীক, 
আমরা ছুর্গার মৃতি বলি না, বলি দুর্গান্ন প্রতিমা, গুণ ও 
কর্মের প্রতিম]। গ্রতিম! শব শুরু য্ূর্বেদে (৩২৩) আছে। 
“ন তন্ত প্রতিমা অন্তি।” অঅ মহীধর,--তস্য পুরুষস্য 
প্রতিমা প্রতিমানমুপমানম্ কিকিদ্বস্ত নাত্তি।” পুরুষের 
প্রতিম! নাই, প্রকৃতির আছে। প্রতিম! জড়মী না হইয়া 
বাও.ময়ী হইতে পারে। আর যিনি ধানে অগম্যা তাহার 
পৃূজাও নাই। কিন্তু কেবা তাহার গুণ ও কমের ইয়ত্তা 
করিতে পারে? প্রতিমা ভাবস্ফুরণের আশ্রয় মাআ্র। 
মহ্ষমর্দিনী প্রতিমা দেখিলে ভক্তের মনে হয়, তিনি 
বিপন্ন দেবগণকে নির্ভয় করিয়াছিলেন। প্রসন্ন হইলে 
তিনি ভক্তকেও স্বস্তি ও অভয় দ্বারা রক্ষা করিবেন। 

৬। অহ্যিমর্দিনী__মধ্যভারতে নাগোড রাজ্যে আবিষ্কৃত । 
পঞ্চম এর& শতাবে নিগিত ৷ ( অস্বতবাজার পত্রিকা 

পুজা সংখ্যা ) 

মহ্িষমর্দিনী-প্রতিমায় উগ্রচণ্তী শুলছারা এক মহিষ 
বি্ক করিতেছেন। ইহাই মুলরূপ। এইরূপ প্রতিমা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ( চিঅ ৬১৭ )। মহিষ যে জস্থর, তাহ! 
দেখাবার নিষিত মস্তকটি মহিষের, নিমাঙ্গ নরাকার 
হইবার কথা । বন্বতঃ এইরূপ প্রতিমা ও আবিষ্কৃত হইয়াছে 
(টিআর ৮)। ইহা নৃতন নয়। বরাহু অবতারের প্রতিমায় 
মত্তকটি বরাছের, নিয়া ম্ছয্যের। দশতভৃজা ছুর্গার ধ্যানে 
অন্থয়ের উধ্াণ ছিডুজ, খড্ধা-খেটকধানী, নিয়াজ চতুপদ 
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৭) মহ্যিমর্দিনী ।-_ দক্ষিণ আক ছি্রান্টে আবিষ্কত। 

(অন্বতবাজার পত্রিকা, পৃজ1'লংখ্যা) - 

মহিষ। বঙছ্গদেশে এইবপ প্রতিম! নিমিত হইত। শত 
বৎসর পুর্বেও ছিল (চিত্র) এখন পূর্ববঙ্গে আছে, 
পশ্চিমবজছে কদাচিৎ আছে। প্রথমে সিংহ বাহন ছিল 
না। পরে রজতের কুকুর সিংহ হইয়াছে । 

কালিকা পুরাণে (৬০১৫৫) চন শেখর চগ্ডিকাকে 
বলিয়াছেন, “হে জগগ্ময়ী দেবি! মহিষশবীর আমারই । 
পূর্বে তুমি আমাকে ব্ধ করিয়াছ, পরেও করিবে ।” পশ্চিম- 

বঙ্গে বর্তমান দশতুজা-গ্রতিমীয় ছিন়্ মহিষমণ্ড পৃথক 
প্রমিত হইতেছে । কিন্তু সে মুণ্ড যেশুলবিদ্ধ অন্থবের, 
তাহা বুবিতে পারা বায় না। কোথাও শিল্পীরা এই মহ্ষ- 
মুণ্ড ভ্রিনয়ন না করিয়া দ্বিনয়ন করিয়! থাকেন। ইহা 
অশাস্বীয়। | 

বতমানে ছুর্গাগ্রতিমার সহিত লশ্মী সরন্বতী কাতিক 
গণেশের প্রতিমাও সন্গিবিষ্ট হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী সরশ্বতী 
ছুর্গারই শক্তি। স্থতরাং তাহাদের প্রতিমা প্রদর্শনের 
হেতু নাই। কার্তিক গণেশ প্রতিমাও অকারণ আসিয়াছে । 
এই চানি প্রতিমা-সন্নলিবেশ দ্বারা দুর্গার মহিমা খর্ব 
হইয়াছে। ুূর্গা কুমারী । তাহার পুত্রকন্তা নাই। এই 
কারণে ছুর্গাপুজায় কুমারী-পুজ! বিছিত হইয়াছে। পুরাণে 
লক্ষ্মী সরস্বতী হুর্গার কন্ধা নহেন। ছূর্গা কাতিক গণেশের 



৮। মহ্যিমিনী ।--দক্ষিণ হায়ভ্রাবাদে আবিষ্কত। ভারত- 
পুরান্কৃতি ভবনে রক্ষিত। একাদশ এ& শতাবে নিথিত। 

(অস্থতবাজার পত্রিকা, পুজজাসংখ্যা ) 

মাতা হইতে পারেন না। বস্ততঃ গণেশ বিশ্ববিনাশন 
রুক্রেরই বিকৃত মূর্তি । কাতিকের মাতা কৃত্তিকা, পিতা 
অগ্রি। চারি শত বৎসর পূর্বে রঘুনন্দন লক্ষ্মী সরন্বতী 
কাতিক গণেশের পৃজার উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় 
শত বংসর পূর্বে এই চারি প্রতিম! দশভূজা প্রতিমার সহিত 
নিমিত হইত না! (চিত্ত ৯)। জদ্যাপি মধ্যপ্রদেশে, যেমন 
জব্বলপুরে, সিংহবাহিনী মহিবমর্দিনী দশভূজার প্রতিমার 
পার্খে অন্ত গ্রতিম! নির্ধিত হয় না। 

এই পর্যন্ত দুর্গাপ্রতিম! বুঝিতে কষ্ট নাই। কিন্ত 
মহাভারতোক্ত ছুর্গাত্তবে, মার্কগ্ডেয় পুরাণে ও বিফুপুবাণে 
দুর্গা যশোদা-গর্ভ-সন্ভৃতা। তিনি ভত্রকালী অর্থাৎ কালী- 
রূপা। কেমন করিয়া তিনি দুর্গা হইলেন, ইহা! বুঝিতে 
পারিতেছি না । কে যশোদা, কিছুই জানি না।। 

কথাটি সামান্ত নয়। একটু বিস্তান করিতেছি। 
বিষুপুরাণ হইতে ভত্রকালীর উৎপতি লিখিতেছি। পুরাপ- 
পাঠক জানেন, মুখ্যচান্্র ( অমাস্ত ) শ্রাবণমাসে কৃষাষ্টমীর 
মধ্যরাজে ভগবান্ হরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর 
সেই রান্জরে নবমীতে জগতের ধাত্রী “যোগনিদ্রা মহামায়া" 
যশোদার কন্তারূপে আবিভূতি হুইয়াছিলেন। কৃষের 
অয সনবন্ধে বিষুপুত্রাণ বলিতেছেন, “বিষুরূপ হুর্থ আবি- 
ভূতি হছইলেন।” বন্ধদেব স্বীয় বালককে যশোদার শব্যায় 
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রাখিয়া বশোদার “নীলোৎপলছলশ্তামা” কন্তাকে দেবকীর 
শষ্যায় রাখিয়া দিলেন । কংস সে কন্তাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ 
করিতে উদ্ভত হইলে কত্ত! আকাশে রহিলেন এবং আয়ুধের 
সহিত অষ্টমহাতূজবিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ পূর্বক আকাশ- 
মার্গে অস্তহিত হইলেন। 

ল্ফুঃপুরাণ বলিতেছেন, যশোদার এই কন্তা নীলবর্ণ, 
অষ্টভূজা মহাকালী। উত্তর মাঁকালীকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ভঙ্জকালী শুস্ত নিশুস্ত প্রভৃতি দৈত্যগণকে 
বিনাশ করিয়াছিলেন । মার্কগ্ডেয় পুরাণও এই কথা লিখিয়া- 
ছেন। কিন্তু মহাভারত মতে তিনি কংসান্থরঘাতিন্ী। 
মধুরার রাজা কংস অস্থর ছিলেন অথবা কংসান্থর নাষে 
কোন অন্থর উদ্দি্ট হইয়াছে] বুঝিতে পারিতেছি না। শুস্ভ- 
নিশুস্ভ নামের দৈত্য-কল্পনার মুলে নিশ্চয় কোন নক্ষত্র 
ছিল। 

এখন কিছু কিছু সন্ধান পাইতেছি। গোপাল কফ ইজ, 
ইহা! ১৩৪* বঙ্গাব্ধের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" প্রতিপন্ন 
করিয়াছি। মুখ্য শ্রাবণ কুষ্ণাষ্টমীতে অন্ৃবাচি হইত। এই 
কারণে ঘোর দুর্যোগ, সেদিন গোপালের জম্ম হইয়াছিল। 
অষ্টমী গতে নবমীতে ভন্ত্রকালী আবিভূতা হইয়াছিলেন। 
অর্থাৎ ভদ্রকালী ইজুবজ-রূপা। ধৃম অগ্নির পতাকা, 
খগবেদে আছে। যেখানে ধূম আছে, সেখানে অগ্নি 
আছে। এই ্ তায়ে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গার্ট নীল নয়, 
আশ্নীল, যেমন নীলোৎ্পলের ফুল, কিন্বা অতসীর ফুল। 
বস্ততঃ তিনি যজিয় অগ্রি। ইন্দ্-রূপ কৃষ্ণ কংস-রূপ অন্ুর- 
বধ করিয়াছিলেন ৷ পুরাণ ভন্তরকালীর আবির্ভাবের হেতু 
বলেন নাই। দেখা যাইতেছে, বৈদিক কালের ইন্্রুকতৃকি 
অন্থরবধ ও ইন্দ্র-যজ্জ স্মরণ করিয়াছেন। 

দেখি, কতকাল পূর্বের ঘটনা । যূর্বেদের কাল হইতে 
কাতিকপৃিমায় শারদ বিষুব ধরা হইত। ইহা! হইতে 
গণিয়া গেলে শ্রাবণপুিমায় নয় চান্দ্র মাস হয়। নয় চান্দ্র- 
মাস গতে শ্রাবণ কষণাষ্টমী-নবধীতে অন্থুবাচি ঘটে । সেদিন 
ভোর রাঝে ভন্রকালী আকাশে অনৃষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই 
বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, মগ নক্ষ্রই ভত্রকালী কল্পনার 
আধার হৃইয়াছিল। ব্যাধ তারা লইয়। গণিত দ্বারা 
জানিতেছি, যন্র্বেদের কালে এই নক্ষত্র দক্ষিণায়ণ-আরম্ত 
কালে ভোর ৪টার সময় উদ্দিত হছইত। প্রথমে ম্বগ, পরে 
ব্যাধ। ববিকরে প্রথমে মগ, পরে ব্যাধ অনৃস্ত হইত, যেন 
ব্যাধ মগ বধ করিয়াছে । ছুই এক বংসর নয়, অনেক 
বখসর এইরূপ দেখা যাইত। বর্ষা খতুর নৃচনা করিত 
বলিয়৷ আকাশে উদয় নিরীক্ষিত হইত। অন্বুবাচির দিন 
যজ্ঞ হইবার কথা। জরণি দ্বারা অনি উৎপাদিত. হইভ। 
সেই অগ্নি ভত্ত্রকালী, অধর-অরণি ( পাতন ) যশোদা!। সে 

জি । 
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নক্ষজজজ শরৎ খতৃ-আরসে 

মধ্যরাতে উঠিত। বোধ 

কালী পরে ছুর্গা হইয়াছেন। 
আরও মনে হয় ছুর্গাপূজা- 

প্রচলনের পূর্বে ভত্রকালীর 
পুজা হইত। পরে ভূর্গা- 
পুজা আলিয়াছে, কিন্ত শরৎ 

খাতৃতে। 
মথুরায় পুরাকৃতি-ভবন 

আছে। সেখানে মথুরা 

অঞ্চলে আবিষ্কৃত মহিষমদিনী 
প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছে। 

অবেক্ষক মহাশয় জানাইয়া- 

ছেনঃ পেলব প্রতিমা 

সবাপেক্ষা প্রাচীন, প্রথম, 

ঘিতীয়, তৃতীয়, ধি ষ্ট শতাবে 
নিখিত হইয়াছিল। এক্ষণে 
বোধ হয় অন্বেষণ করিলে 

খি ষ্টান্বের ছুই এক শত বৎসর 
পূ ভন্রকালীর প্রতিম! 
পাওয়া! বাইবে। বিদ্ধ্যাচলে 

এক দ্বেবী প্রতিম! আছেন। 

কোন্ দেবী প্রতিমা, কত 

কালের প্রতিমা, তাহার 1: 

অনুসন্ধান কর্তব্য। তিনি :. শক 

পুরাণোক্ত  বিদ্ধযবাসিনী --৮:-:77. 

হইতে পারেন। 
3 ও 

এক্ষণে বর্তমান প্রচলিত (5:25..:.. 

ঈ্শতৃঙ্জা ছুর্গার প্রতিমা 

ষৎল্তপুয়াণে নানা দেবদেবীর 

প্রতিমার লক্ষণ বণিত আছে, দশতৃঙজ! দুর্গারও আছে। 

সেখানে ছু্গা৷ অতসীপুষ্পবর্ণাভ| | ছর্গাগ্রতিমার 
কি ব্ণ 

হইবে? অতসীপুষ্প আ-নীল। অতসীর বাঙ্গলা নাম 
তিলী? নদীয়া জেলায় ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইছার 

বীজের নাম মস্থপা, বাঙ্গলায় মসিনা। মসিনার তেল 
রং মিশাইতে লাগে । এ কারণে বঙ্গের নানা স্থানে তিলীর 
চাষ আছে। শ্রী অতলীকুহুম-্ডাম। ইহা প্রশিদ্ধ। 

বৃহৎ সংহিতায় উজ্জায়িনীর বরাহমিছির ( বষ্ঠ থিংইশতাবে ) 

বিস্ু ও বৈষবীর এই বর্ণ লিখিয়াছেন। কুষের যে বণ, 

মতন্ত পুরাণের মতে দুর্গারও সেই বর্ণ। যশোদা-গর্ভসভূতা 

 ভত্রকানীরও-লেইবর্ণ। কালিকা! পুরাণে ভত্্রকালী অতসী- 

পর [টি 
তি 

তু রি 

রি রি 

হুইয়াছে। 

টি 

। মহ্যিমর্িনী |, মিলিটেজি রর সিটি ॥ ১৩৫৩) শ্রাবণ ) 

ভারতের চিত্কাবের! ছুর্গা চিত্জের সেই বর্ণই করেন।* 
মাকণডয় পুরাণে ইন্ত্রাদির ভ্ববে দেবীর বর্ণ লিখিত 

“উত্ভচ্ছশান্ষসনৃশচ্ছবি”--গোপাল চক্রবর্তীর 
টাকা অনুসারে অর্থ, উঠিবার সময় পূর্ণচন্ত্রের যে বর্ণ দেখা- 

যায়, সে বর্ণ। (পক্রোধেনারক্রীভৃতত্বাৎ”)। সের 

আরক্তপীত। দেবীর দেহের কান্তি “কনকোত্বম-কান্তি” 
রিরিভিরতিনি টিনটিন সিটি জি 

* আঘার কাছে অগা দেবদেবীর সহিত “জীহ্র্গা"র এই 
বর্ণের চিত্র আছে। নাম “ভূগোল চিত্রং।”  মহিন্থুর যহারাজার 
পরিপোবিত “কৃ মৃত্চাচার্ধেন বিরচ্য প্রকাশিতম্।” 
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নাথ 

সদৃশ । উৎকষ্ট স্বর্ণের যেমন কান্তি, দীপ্তি। তদচুসারে 
কালিকা-পুরাণে ছুর্গা “তগ্কাঁঞ্নবণণাভ1” | বজদেশের হূর্গা 
প্রতিমা এই বণের হয়। ম্মা বঘুনন্দন ভট্টাচার্য “ছুর্গার্চন- 
পদ্ধতি” লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মৎ্ল্ত পুরাণোক্ত 
কাত্যায়নী দশতৃজার প্রতিমালক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন । ছূর্গা 
“অতসীপুষ্প-বর্ণাভা”। কিন্তু তিনি অতসী শবে শণ 
বুঝিয়াছেন। অতপীপুম্প আ-নীল বর্ণ। কোন কোন 
ফুলে রক্তের জাভা মিশ্রিত হইয়া থাকে । শণ শুদ্ধ পীত 
বর্ণ। দৌড়ির নিমিত্ত শণের বিস্তর চাষ হয়।* 

ধানে আছে, জটাজংট-সমাহুক্তা। প্রতিমাদর জটা 
দেখিতে পাই না। দ্ধেন্দু শিরোভূষণও দেখি নাই। 
ধ্যানের সহিত পশ্চিম বঙ্গের মহ্যান্বরের দেহের একা নাই, 
পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । মখন্যপুরাণ প্রতিমার লক্ষণ 
দিয়াছেন, ধ্যানমন্ত্র দেন নাই । এই কারণে “ত্রিশূলং দক্ষিণে 
দণ্ভাৎ, পরশুং সন্গিবেশয়েৎ, মহিষং বিশিরং প্রদর্শয়েৎ, 
সিহং প্রদশয়েৎ। ইত্যাদি কর্মহুচক ক্রিয়া আছে। 
এতন্বাতীত দশভুজার রূপ পাইতেছি। তাহার গুণের কিছু 
মাজ উল্লেখ নাই | পণ্ডিত প্রশ্তামাচরণ কবিরত্ব মহাশয় 
ইহাকে কারিক] (বিবরণ) বঙিয়াছেন, মন্ত্র বলেন লাই। 

জা রহ স্ব সস সসটল 

» হঙ্গদেশীয় টবফৰ কৰি লোচন্দাস লিবিয়াছেন, কৃষের 
বর্ণ অতগীকুম্ুম তুলা। শ্টামদাস লিখিসাছেন, “অতসীকুঞ্ষ 
জিনি তন্থ*,সভীশচন্ রায় কতৃক সম্পাদিত অপ্রকাশিত 
“পদরভ্বাবলী” ৷ পৃধবঙ্গে এক বিস্ময়কর অ্রম চলিয়া আদিতেছে। 
ভাগীরখীর পূর্বপার্থ হইতে ত্রিপুর! মৈমননিং পর্বস্ত শশ-পুম্পীর 
নাম অঙসী হইয়! গিয়াছে! অমরকোশে, “অতসী প্ঠাৎ উম! 
ক্ষুমা।” জতসীর নাম উমা ও ক্ষুমা। ক্ষমার জংগু হইতে 
উৎপন্ন বনের নাম ক্ষৌম। ভিন-চারি শত বৎসর ক্ষোম অজ্ঞাত 
হইয়াছে । হিমালয়-ছুহিতার নাম উম! ছিল। তান কুফা 
ছিলেন, “নীলোৎপলদলচ্ছবি ৷” মংস্য পুরাণে ও কালিক! পুবাণে 
বিস্তারিত আছে। বোধ হয় সেই বর্ণচ্েতু অতমীর এক নাম 
উম হইয়াছিল। কিন্তু উত্তিদ উমার কোন প্রয়োগ পাই নাই। 

অমর়কোশে শণ পুষ্পীর এক নাম খণ্টারব!। ইহা বন্যবক্ষ, 
পশ্চিমবজে নাম বনশশা। কন্বন। বা! ঝুন্ঝনি। ইহার ফুল শন 
ফুলের তুল্য, উচ্ছল পীতবর্ণ। ফল শুটা, পাকিয়। শুখাইলে 
বাতাসে. নড়িয়! ঝন্ধন্ শব করে। এক কবি খেদ করিতেছেন, 
শনুবর্ণনদৃশং পুষ্পং কলে রত্বং ভবিব্তি। আশনা সেবিতো! 
বৃক্ষঃ পম্চাৎ ঝন্বনায়তে।” জুবর্ণ-সদৃশ পুষ্প দেখিয়। মনে 
হইল ইহার ফল রত্ব হইবে এই আশায় বৃক্ষটির সেব! করিতে 
থাকিলাম। কিন্ত কল স্থপক হইলে বন্বন্শব্দ ভিন্ন জার 
কিছুই হইল ন!। 

গুনিষ্টাছি, কোথা ও কোথাও শিল্পী হুর্গা প্রতিমাকে চল্পকবণ। 
ফরেন; ইহ জশান্তীক্ধ । বিনি আগ্নবর্গা। সি নি 
চষ্পকরর্ণ। কিছুতেই হইতে পাছছেন ন।।” + 

ুর্গার প্রতিমা 

ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, এই ধ্যান অঙ্থসারে সকল মহিষ-মর্দিনী- 
প্রতিমা! নিমিত হইত মা কি, অন্ত লক্ষণের বর্ণনা পাওয়া 

যায় না। 

অরণি 
পরে অরণি আবন্তক হইবে। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংল্র 

স্থানে অরণি অজ্ঞাত । এই হেতু অরণি-নির্ধাণ সবিস্তার 
লিখিতেছি। বহুকালপূর্বে আমি কটকে গণিয়ারি ও 
অশ্বখের অরূণিতে অগ্নি উৎপাদন করিতে দেখিয়াছিলাম। 
অশ্বখের ছুই জাতি আছে। এক জাতির পাতার আকার 
পানের মত। অগ্রভাগ দীর্ঘ, ইছাই প্রকৃত অশ্বখ। অন্য 
জাতির পাতা হুষ্ব, অগ্র দীর্ঘ নয়। ইহার সংস্কৃত নাম 
অশ্বখী, গঞ্জাশ্বখ ; বাঙ্গল৷ নাম গয়া-আশুত. | ছুই জশ্বখই 

গজভক্ষ, কিন্ত ইহার কাঠ অপেক্ষাকৃত নরম] এই হেতু 
গজের আরও প্রিষ্ন । নরম কাঠের অবরণি ভাল হয় না। 
গণিয়ারি বৃক্ষের সংস্কত নাম গণিকারিকা। (অ-গ্রি- 
কারিকা ), অপর নাম আগ্রমন্থ, অরণি, জয়া, জয়ন্তী । 
অগ্নিমস্থ চিরহরিৎ ছোট তরু । কাষ্ঠ গন্ধ, পাতাও সুগন্ধ । 
ডাল সংজে ভাগগিয়া যা়। পাতা! অভিমুখী, মৎস্মাকার । 
আমুর্বেদে দশমূল পাচনে ইহার মুল লাগে। ইহা সর্বন 
জন্মে না। বজদেশের কবিরাঙ্গের ইহার এক সগ্গোত্র অন্ত 
এক গাছকে গণিয়ারি বলেন। ইহার কাটা আছে। 
গণিকারিকার কাটা নাই । অগন্নিমস্থ হইতে ওড়িয়া নাম 
অগবথু। বৈজ্ঞানিক নাম [797008 10096770019 

ওড়িব্যার বহু স্থান জাঙগল, বাকুড়ারও অনেক স্থান 
জাজল। জাঙ্গল দেশে অরণি বহু প্রচলিত আছে। অর্ণিকে 

বাকুড়ায় “আগুন খাড়ি' অর্থাৎ আগুন কাঠি বলে। রাখাল 
বালকের! বনের ধারে গরু চরাইতে যায়। জাগুন খাড়ি 
দিয়া আগুন করিয়া “চুটি' (শাল পাতায় জড়ান তামুক 
পাতা) খায়। সাওতালের! আগুন করিতে দক্ষ । অড়হর, 

বিশেষতঃ টুমুব ( অড়হরের বড় জাভ ), কুড়চি ( সংস্কৃত 
নাম কৃটঙ্জ ), শাওড়া, আশুত,, কদাচিৎ বেল ও বাবলা 
প্রসিদ্ধ। বস্ততঃ যেকোন নাতিঘন, নাতিকঠিন, নাতি- 
কোমল কাঠে অরণি হইতে পারে। | 

ইহার নির্মাণক্রম এই । ছুইখানি কাঠে অরণি হয়। 
একখানি মোটা, অপর খানি আঙ্গুলের তুল্য সরু সোজা, 
তিন পোয়া লত্বা। মোটা কাঠে একটি অগভীর গত” 
করিয়া, গত” হইতে কাঠের পাশ পর্যস্ত একটি ভ্রিকোণ 
নালী কাটিতে হয়। (চিত্র ১)। এই কাঠের নাম পাতন। 
পাতনের তলাম শুখনা পাত] বাখ! হয়। ছুই পায়ের 
আনল দিয়া পাতন টিপিয়া ধরিয়া লালী কোলের দিকে 
রাখিয়া, কা&খানির যোটা হুধ গতে.চাপিয়! ছুই হাতে. 
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মথিতে হয়। উপর হইতে নীচে হাত চলিতে থাকে। 
ঘর্ষণে কাঠের 'ভূরা' (ধূল! ) হয়, তুরায় আগুন ধরে, নালী 
দিদ্া পাতায় পড়ে, পাতা জলিয়্া উঠে। দুই মিনিটে 
আগুন পাওয়া যায়। সরু কাঠটির নাম দীড়া। সংস্কৃতে 
পাতনের নাম অধর-অরণি (নি়স্থ অরণি ), ঈলীড়ার নাম 
উত্তর-অবণি ( উধ্ব-অরণি ), অপর নাম প্রমথ । এইটি নর, 
নীচেরটি নারী। এই ছুই নাম সাওতালের মুখে ও 
ওড়িব্যায় গুনিয়াছি । নর-নারীর সংযোগে গর্ভ হয়, গর্ভই 
অপ্লি। নর-নারী এক গাছের কাঠের না হইয়া ছুই গাছের 
হইতে পারে। খগবেদে নর-নারীর নাম পিতামাতা, 
অগ্নি শিশু, কুমার। ছুই হাতের দশ অঙ্গুলিকে দশ ভগিনী 
বল! হইত। 

ছুই জন লাগিলে পরিশ্রম কম হয়। এক জন প্রমস্থের 
মাথায় একটা কঠিন কাঠের গতর চাপিয়! ধরে । অন্ত এক 
জন দোড়ী দিয়া প্রমন্থ এদিক-ওদিক “ধিমস্থনের মতন 
টানিতে থাকে । প্রমস্থ মোট! করিতে হয়, মোট! কাঠে 
আগুন বেশী হয় । বোধ হয় বৈদদককালে অরণি-নির্মাণ এই 
পর্যস্ত উঠিয়্াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রবিধুশেখর 
শান্তী বন্ীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত “শত পথ 
ব্রাঙ্মণেশ্র বঙ্গান্ছবাদের পরিশিষ্টে চিত্র ও বর্ণনা দিয়াছেন। . 

আমি পূর্বে বেল কাঠের অরণি শুনি পাই । বেলকাঠ 
ঘন ও কঠিন। ইহার অরণি দ্বারা আগুন করা লোছা 
মনে হয় নাই। এক ভাত্রমাসে কুত্রধরের অমরযন্ত্রের 
লোহার কলার স্থানে বেলকাঠের সরু ফলা আটিয়া বেল- 

কাঠের পাতনে মথিয়া৷ আগুন পাইয়াছি। ছুইটি কাঠই 
রস! ছিল। বন্ত বিষ ও গ্রাম্য বিষ, দুই জাত। বন্ধ বিষ 
পাহাড়ে ও উচ্চ বনভূমিতে জন্মে । পাতা কাট! ও ফল 
দেখিলেই চিনিতে পারা ঘায়। অরণির পক্ষে ইহার বিশেষ 
গুণ আছে কিনা দেখ! হয় নাই । 

ধর্ষ ঠাকুরের খাজনে 'গামার কাটা? এক বৃহৎ পর্ব। 
কেহ-ইহার প্রয়োজন জানে না। আমার বোধ হয় অরণি 
নির্ঘাণের নিমিত্ত এই কাঠ খুঁজিতে হয়। গামার সংস্কৃত 
নাম গভানি | কিন্ত-গামার কাঠ হালকা, নরম। ভ্রমর 

প্রবালী ূ 

দ্বারা! রসা কাঠে পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘর্ষণে ও চাপে স্ব 

১৩৫৩ 

স্থান মণ হইয়া গেল, ভূর! বাহির হইল না। তখন অল 
বালি দিতে আগুন বাহির হইল । ধর্মের গাজন গ্রীষ্মকালে 
হয়। তখন কাঠ শুধ,না থাকে, ভূরাও বাহির হয়। 

সংস্কৃত সাহিতোো অগ্নিগর্তা শমী প্রসিদ্ধ । অর্থাৎ শমী 
কাঠে অর্নি আছে। খগ.বেদে শমীর অরণির উল্লেখ আছে। 
শমী বাবলা গাছের তুল্য। (চিত্র ১১)। ইহার কীট 
ছোট সোজা শক্ত । এত গাছ থাকিতে খগ. বেদের খধিগণ 
এই কণ্টকী বৃক্ষের অরণি কেন করিতেন, প্রথমে বুঝিতে 
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১১। শর্মী (তস্বীক্কত ) 

পারি নাই। পরে জানিয়াছি পঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর 
অঞ্চলে শমী বৃক্ষ অপর্যাপ্ত । অঙ্বখ্থ দুর্লভ, পূর্বকালে অশ্বখ 
ছিল না। সেখানে অশ্বখ রোপন ও পালন করিতে হয়, 
যন্রতত্র আপনি জন্মে না। উর্বশী-পুরুরবা-সংবাদ হইতে 
জানিতেছি, গন্ধর্বের! পূরুরবাকে অশ্বখের অরণি করিতে 
শিখাইয়াছিল। পুরুরবার দেশ আগ্রা প্রদেশ, পঞ্জাব হইতে 
পারে ন।। অথর্ববেদের দেশও সেই দেশ, পঞ্জাব নয়। 
সে বেদে অশ্বখ বট পর্কটার নাম আছে। এই সকল বৃক্ষ 
পঞ্জাবের নয়, উত্তর ভারতের । বিরাটনগরে প্রবেশের 
পূর্বে পাগুবেরা তাহাদের অস্্শত্ত্ বস্তরাচ্ছাদিত করিয়া এক 
শমীবৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন | শমীর বাঙ্গালা নাম 
শাই, বৈজ্ঞানিক নাম [0:98901018 80301%৩7 

ভারতের পশ্চিমার্ধে শমীবৃক্ষ জন্মে । পূর্বার্ধে কদাচিৎ 
কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে শমীর অরূণি 
লিখিত হইয়াছে । অতএব সে পুরাণ ভারতের পশ্চিমা 
কোথাও রচিত হইয়াছিল । বিষ্বুক্ষ ভারতের সর্বত্র জন্মে । 
দেবী ভারতের পূর্বাংশে বোধ হয় পার্বত্য প্রদেশে বিষ- 
বাসিনী হুইয়াছিলেন। পৃজান্ব মন্ত্রে বিষকে পার্বত্য 
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জাবাস হইতে জাসিতে বলা হয়। পশ্চিম ভারতে শমী 
দেবীর পবিত্র বৃক্ষ । রাজার! নীবাজন করিবার সময় আবাস 
হইতে ছুই তিন মাইল দূরে রোপিত শমীবৃক্ষের পত্র লইয়া 
প্রত্যাবৃন্ত হন । মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিজয়াশমীর পর বন্ধু- 
বর্গের মধ্যে শুভ কামনায় শমী পত্রের আদান প্রদান রীতি 
'াছে।. এক বিজয়াদশমীর পরে আমার এক মরাঠী 
বন্ধুকে পত্রে তাহার বিজয় কামনা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে 
তিনি পঙজের উপরিভাগে কুস্কুমলিথখ একটি ছোট পাতা 
পাঠাইয়াছিলেন। সে পাতা শ্বেত কাঞ্চনের । তিনি শমী 
পাতা! পান নাই । সেই পাতা শমীর প্রতিনিধি হুইয়াছিল। 

বজদেশে শমী দুর্মভ। বাকুড়ায় শমীবৃক্ষ আছে কিনা 
অন্গসন্ধান করিয়াছিলাম । বাকুড়৷ ডিহ্রিক্ট বোঙের উৎসাহী 
ইঞ্জিনিয়ার শ্রীতারাপ্রলন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নিমিত্ত 
শমীবৃক্ষ অন্বেষণ করিয়াছিলেন । এই নগর হইতে ৬।৭ 
মাইল দূরে ঈশান কোণে নড়রা নামে গ্রাম আছে। তাহার 
নিকটবর্তী শিবরাষপুর গ্রামে দুইটি শমীবৃক্ষ আছে। 
দৈবজ্েরা পালন করিয়া! আসিতেছেন | তাহারা বলেন 
যজ্ঞকালে শমীর অবরণি আবশ্তাক হয়। বীকুড়৷ জেলায় 
আরও অনেক স্থানে শমীবৃক্ষ আছে। ইন্দপুর থানার 
অন্তর্গত শালডিহ। গ্রামে গণকেরা ছুইটি বৃক্ষ পালন করিয়া 
আমিতেছেন। তাহার! বলেন, হোমে শমীকাঠ আবশ্তক 
হুয়। দেখা যাইতেছে, গ্রহাচাখেরাই প্রাচীন স্বতি পালন 
করিয়া! আসিতেছেন। ইঞ্চিনিয়ার আমাকে শমীর ডাল 
আনিয়া দিয়াছিলেন। এক সা1ওতালকে সেই কাঠের 

অরণিতে অগ্নি উত্পাদন করিতে দিয়াছিলাম। আগুন 

খুক্তরাষট্রে জমির লার দংরক্ষণের লা রসিক পদ্ধতি ৪৭ 

বাহির করিতে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 
অশ্বখের অরণিতে অল্লায়াসে আগুন বাহির হয়। তথাপি 
খগ বেদের কাল হইতে শমীর অরণি প্রসিষ্ধ হইয়া আছে, 
শমী-গর্ত শবের অর্থও অগ্নি হুইয়া গিল্লাছে। শমী-গর্ভ 
অশ্বখ, ষে অশ্বখে অগ্নি আছে। 

গত মহাঘুদ্ধের সময়ে বিলাতী দিয়াশলাই ছুশ্পরাপ্য 
হইয়াছিল। কেহ কেহ চক্মকি পাথর সংগ্রহ করিয়াছিল। 
কিন্ধ ইস্পাতও দুমূ্ল্য। তখন মনে হইয়াছিল, অরূণি 
দ্বারা অগ্নি-উৎ্পাদ্দন করিতে হইবে । উদ্যোগী বণিক ভ্রমর- 
অরণি নির্মাণ করিয়া দিয়াশলাইর অভাব পুরণ করিবেন, 
আমাদের পূর্বকালের অবস্থা হইবে। সঠ্যতায় লোকে 
পরবশ হয়, অরণি বারা আত্মবশ হইতে পারিবে । অস্বখখ- 
বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা কেন পুণ্য কর্ষ, এধন বুঝিতে পার! যাইবে। 
গ্রামে কত ঘর বাস করে, কত অরণি চাই। এই হেতু 
অশ্বখবৃক্ষ কাটিতে ও পোড়াইতে নাই, শ্ুখনা ভাল 
কাটিতে দোষ নাই ।* 

* ছুগোৎসবের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে ১১খানি চিত্র মুক্জিত 

হই । নবম চিত্র প্রবাণী প্রেস দিয়াছেন । জবশিষ্ট ১* খানি 
চিত্র বাকুড়' কেন্দুত্বীপ--চলিত নাম কেন্দুভি--) নিবাসী বালক 
শ্ীধরমীকূমার ভট্টাচার্য লিখিয়াছে। কয়েকখানি হূর্গাপ্রতিমার 
চিত্র “অনৃতবাজার পন্জরকা”্র পৃজ| রংখ্যায় প্রকাশিত চির দৃষ্ঠে 
প্রঠিলিথিত হইয়াছে । পত্রিকায় সালের উল্লেখ ছিল না, আমি 
লিখি! রাখি নাই । বোধ হয় ১৯৩৬--১৯৪, সালের মধ্যে এক 
সংখ্যায় ছিল। লেখকের নামও ছিল ন।। যোধ হয় তিনি 
পুরাকৃতিঃক্ষা বিভাগে কর্ম করিতেন। 

যুক্তরাষ্ট্রে জমির সার সংরক্ষণের সাং্প্রতিক পদ্ধতি 
| জ্ীনলিনীকুমার ভদ্র 

বিগত কয়েক বংসন্ন ঘাবং ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বোম্বাই 

শ্রবং পঞ্জাব প্রদেশে, জমির উৎকর্ষ সাধনেয় সঙ্গে সঙ্গে সার- 

সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অমির সারের অপচয় 
নিষারণের জন্ত প্রবল চেষ্ঠা চলিতেছে । এই দিক দিয়! মুক্ত- 
রাষ্ট্রেকি ধরণের কাজ হইতেছে তাহ! জানিবার জভ ভারতের 
কবির উন্নতিকাষী ব্যক্তিদের কৌতুহল হৃওয়! স্বাভাবিক । 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কবিকারধ্য।, গবাদি পণ্তর উপযুক্ত 

পরিচর্ধ্যা অধং লান়-সংরক্ষণ এই তিনটির সমন্বয়ে মুক্তয্াগ্রের 
আইগব! গ্রেটের পশ্চিম অঞ্লস্থ বহু ক্ৃবিক্ষেত্রের উর্বারত। 
এবং উৎপাছিকা শক্তি প্রভূত পথ্িমাণে স্বদ্ধি করা হইয়াছে। 

জাইওব' ঠ্েঁট্টে আধুনিক পদ্ধতিতে ক্বষিকাধ্যের অগ্রনী হুইন্ডে- 
ছেন মিঃ জেনসেন । এই প্রণালীতে কধিত ক্ষেত্রগুলি উপদ্থে 
উচু মাটির বাধ দেওয়া! এবং সেগুলির চতুম্পার্থ্ে ঘাসের উপর 

দিয়া জলধারা প্রবাহিত । এই বধের দরুন ক্ষেত্র হইতে জল 
বাহির হুইয়! বাইতে পারে না, এবং সাও সংরক্ষিত হয়। 
কেছ এই ধযসণের ক্ৃষিপদ্ধতিক্র বিরূপ সমালোচনা করিলে 
ঈষৎ হাসিয়া মিঃ জেনসেন জবাব দেন- “এর চাইতে উন্নত 
বরণের ক্ৃবির কখ! আমি তে! কল্পনাও করিতে পারি না।” 

অভুবনেন লওয়| ছুই মাইল চুসে জেনসেনের দুহরগ্রনারী 
কৃষিক্ষেক্জ অবস্থিত। ১৯৩৫ রানে সেখানে গিয়া তিনি চাষ- 
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আবাছের বচন কর্নেল .এবং. ১৯৩৯. এটা জমির. লাহ- 
সংরক্ষণ সম্বন্ধে দীর্ঘকালের এক পরিকল্পনা! লইয়া কর্গে প্রস্থ 
হ্ন। তাহার পরিকল্পনা যে ফিল্পাপ সাফল্যম্থঙ্িত. হইয়াছে 
তাহা প্রমাণ এই যে, এ ক্ববিক্ষে্ হইতে আগে যে স্থলে ৭৫ 
যুশেল শন্ত এবং ৪৫ ঘুশেল ওট পাওয়া যাইত সেই স্থলে জাজ 
৯০০ সুশেল শ্ত এবং প্রায় সমপরিমাণ ওট উৎপন্্ হইতেছে । 

জেনসেন থে নিজে ক্কযিকার্য্যের কোন অভিনব বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা! নহে, তবে তিনি এরূপ 
লফলকাম হইলেন কিসে? একথার উত্তর এই যে, পূর্ববাবিস্কৃত 
পদ্ধতিগুলিকেই কার্ধ্যক্ষেত্রে কৌশল প্রয়োগ করিয়া! তিনি 
জবির উংপার্দিকা-শক্তি চূড়ান্তভাবে বাড়াইতে শ্রবং সার- 
সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। তাহার কষিকর্শের পদ্ধতি 
হুইল নিয়লিখিতর্ধপ £ প্রথমতঃ পাহাড়ের চূড়ায় অথবা চুড়ার 
নিকটে গড়ানে জায়গাগুলিতে উচু মাটির টিবি তৈরি কর! 
হুয়। ইহাতে পর্বতগান্র অনেকটা সমতলাকার হওয়ায় জমির 
লার পাছাড়েই সংরক্ষিত হয়, পর্বতগাজ বাছিয়া নীচে 
চায়! যাইতে পারে না, উপরন্ধ প্রচুর পরিমাণে ববির জল 
ক্ষেত্রে জা হওয়ায় ফসলের পরিপুটি ও পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা 
হুয়। পর্ববতগারস্থ এই ধরণের নয়টি ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ছুই মাইল । 

যে জলধারা উপচাইয়া পড়ে তাহাকে ক্ষেত্র হইতে 
ক্ষেআন্তরে প্রবাহিত করাইবার উদ্দেন্তে কোনো কোনে! 
জায়গায় জলনালী কাটি! দেওয়া হয় । এই জলধায়া নিয্নতম 
সমতলতুমির উপর দিয় প্রবাহিত হইয়া নিকটবর্তী নদীতে 
গিয়া! পতিত হুয়। জমির সার যাহাতে বহির্গিত না হইতে 
পায়ে লেই জন্ত এই সমস্ত জলনালীতে প্রচুর পরিমাণে ঘন- 

লরিবি& ভাবে ঘাসের চাষ করা হয়। ছলনালীগুনি যোল 
হুইতে পচিশ কুট পর্য্যপ্ব চওড়া । জেমসেন শভক্ষেত্র এবং 
ওটক্ষেতের উভয় প্রান্ত-সীমায় যোল ফিট চওড়া এক এফ 
কালি জবিতে ঘাস লাগাইয়া থাকেন। কলে ক্ষেতরপার্খহ 
যে সমস্ত জায়গা! বে-কারদ] পড়িয়া থাকিত গবাদি পণ্ড আজ 
যেখানে চরিয়া খায়। এই সমস্ত পঞুদের চারণ-ক্ষেত্ের 

পরিমাণ পনর হইতে আঠার একর। এই তৃণক্ষেত্র হইতেও 

তাহার লাভ হয় প্রচ্র। জমির সার আর্টকাইয়৷ রাখিবার 
জঙ আলফালফা নামক শস্তেয় সঙ্গে ব্রোষ নাষক এক জাতীয় 
ঘাসও লাগানে হুয়। 

ঘাস শন্ত এবং ওট প্রভৃতি কাটা হইলে পর জেনসেন 
তার গরু-বান্ছুর এবং শুকর প্রতৃতি গৃহপালিত পণ্ডকে ক্ষেত 

সাফ করিবার কাজে লাগাইয়া দেন। যন্ত্রের সাহায্যে যে 

সমস্ত গাছের শিকড় উৎপাটিত করা যায় ন! এই উপায়ে তাহ! 
নিম্মুল হইয়া যায়। 

বিগত চার বংসর যাবং জেনসেন আইওব! সেটের 'জমির 

“সার়-সংরক্ষণণ সমিতির সভ্যপদে নিযুক্ত আছেন। তিনি 
বলেন যে, ভবিস্ততে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাশ্ন ফলে আইওবা ঠেটের 

উৎক& জমিতে ফলন জারও অনেক বেশী ফইবে । আইওবাতে 

প্রযুক্ত এই সমস্ত আধুনিক পদ্ধতির কৃষিকর্শ যে বিশেষ 
সাফল্যমঙ্ডিত হুইয়াছে তার একটি প্রমাণ এই যে, সরকারী 
হিসাবমতে উক্ত ষ্েঁটের এ বছরকার উৎপন্ন শন্তের পরিমাণ 
৭০০১০০০৯০০০ ঝুশেল- প্রতোক একরে ৬১ বুশেল করিয়া 

শন্ত জন্বিয়াছে । ইহা যুক্তরাহে শন্ত-উৎপাদন-ক্ষেত্রে রেকর্ড 

স্থাপন করিয়াছে । 

যোগাযোগ 

| _. এ” এন. এম. বজলুর রশীদ 
জামি তার অন্ত নাই যে আনন্দ উচ্ছলিত ঘসে ; ওই মাধবীর লতা, টান নি 
শত বর্ণ গন্ধ গানে ছঃখ-লুখে বরষে বরযে ধরদীয় ধুলিরাশি-স্বতিকারে করিয়া আকুল 
প্রত্যহ্র পরিপূর্ণ রুখরিত পলকের ছল, ছলিছে আলভভরে- রজনীগন্ধা গুচ্ছ সবে 
আমার ভাবনায্াশি নিত্য ক্লাতে করেছে ডঞ্চল। মেলিয়াছে উতর তার প্রাণশিখা! বিপুল গৌরবে 
একাত্ত একেল! বসি'ঘাতানবনে কান-পেতে- স্বাখি কত রূপে কত রসে কোন্ অতি-মানসের লীলা 
কে বা আলে কেবা যায়__ডাকে কোন্ নিশাচর পাখী ৃ 

মুলে কলে অগণন গগনের তত্ব স্ারামলে, 
বিচিত্র তরুয় যুকে নিত্য নব প্রসাধন :চলে 
পুরাতন ধন্বনীর ). কুল ফোটে, ক'রে যায় পুর, 
বর্ষ! জাসে পু্পখুচ্ছে মগজদিয়], -নঙ্গিত়্ কান্তসঙ 

প্রকাশ করিছে বিশ্ব-_-সাগরের রুক্তামণিনীলা 
. কর তুচ্ছ তৃণদল । পরিপূর্ণ আমার চেতন 

অন্থতব করে তার. নিত্য চলা, নিত্য আগমন । 

. আমামে। রক্েছে স্থান যোগাযোগ আনন্দ বিযবায় 

.. আমাছে! বীণার ভানে- সুরের খাদি বাঝে জণে .. 
- ভীঘনের গুহাতলে--কোলাহূল ভজ! জাগনাণে |. 
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কত 
শ্লীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

১ 
স্টেশন হইতে বাড়ি পাকা! তিন মাইল পথ। র্রাস্তা পাক! 

হুইলেও---একধুগ অ-মেরামতিতে- _চলিবার কালে মানুষকে 
পিছনেই ঠেলিতে থাকে ; পন্ধকার রাত্রিতে হ্োচট খাওয়া 
তো অত্যন্ত স্রলভ ব্যাপার । আগে আগে শনিবারের দিন 

কলিকাতা হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেন ছাতিত বেলা সাড়ে 
তিনটায়, যুদ্ধের তৃতীয় বাধিকে সেটা বন্খ হইয়াছে । এখন 
সাড়ে পাচট্টার ট্রেণ ছাড়া! গত্যন্তর নাই। রাত আটটার কম 
পে ট্রেন স্টেশনে আসে না। পথের হ্র্দশার কথা ভাবিয়া 

ঘোড়ার গাড়ির শেয়ারের পয়প। দিতেই হুয়। প্রত্ত্েক শনি- 
খ|রে বিজ্য় শেয়ারের গাড়িতে বাড়ি আসে- সেই জর্জ 
গাড়োয়াণর! তাকে খাতির করে বেশী । যার] গাড়ি চড়ে না, 

এঞ্চকারে ওই হর্গম পথ হ্থাটিয়াই পার হয়-_তাদের পাশ দিয় 

যাইবার পময় গাডোয়ানরা শিজেদেন গাড়িগুলিকে বেশী জোরে 

স্থাকাথকপ। প্রচুর ধুলা উড়াইয়! উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠে। যার! 
আপিসে চাকরি করে অথচ গাড়ি ভাড়া! দিবার প্রব্বভি নাই... 
তাদের উপেক্ষা! বা জব্দ করার এ একটি মাএ উপায়ই ওরা 

জানে । বিজয়ফে ওরা] খাতির করে। বাড়ির হুয়ারে গাড়ি 
থামিলে মণিধ্যাপ বাধ্রর করিয়া ভাড়। মিটাইয়! দিলে বিজয়কে 
ওর! সেলাম ঠুঁকিয়া চলিয়া যায় । এই সন্মানটুকু পাইয়া বিজয় 
মনে মনে খুশি হয়। 

এক শনিবার বিজয়ের খুশির পরিমাণ কৃপ ছাপাইয়! গেল । 

সেদিন শশী পাড়োয়ান ভাড়া তো! লইলই না -উপরগ্ত একখান। 

দশ টাকার নেট তাহার হাতে দিয়া বলিল-_-এট। র্যেখ দিন 
বাবু, কাল হছুপুরে আসবে! আপনার কাছে--পরামর্শ খাছে। 

বিয়ের আন হইবারই কখ|। শুধু বিশ্বাস নহে, 
পরামর্শ লইবে বলিম্াছে। যার ঘোড়ার গাড়ি চালায় তাদের 

ভাল রকমেই জানে ও। পাচ শা'র তাড়িখানাট। টিকিয়া 
আছে ওই গাড়োয়ান কয়জনের দৌলতেই । সকালে ছপুরে 

সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে অবসর পাইলেই ওর। দোকানে গিয়া তাড়ি 

গিলিবেই । কাঁচ! পয়স! রোজগার, হিসাব নিকাশেক্ বালাই 
নাই। গাড়ির যালিক কিছু গাতোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে 
পান্বেন না! সারাদিন । রোজ বপ্ান্ম* কোনদিন কোনদিন ওপর] 
মালিকের হাতে কিছু দেয়, কোনদিন দেয় না, তাড়ির 

দোকানে ঢালে । মিথ্যা বলিতে ওদের একটুও বাে না। 
নিজের সংসারে ওদের অন্ভাব লাগিঞ্াই জাছে। চাল জুটিল 
তো পরণের় কাপড় জোটে না ? বাড়ি ঘর-হুয়ার অধিকাংশেরই 
নাই। গাড়ি ঘোড়! বা গ্রাটুনি কে!নটাই নিজেক সংস্থামকে 
বাড়ায় না, মালিককেও যে সম্ব্ধ করে এমন নয়। খত 

৪ 

নেশায়-_তাড়িতে গীঞ্জাতে আর জুয়াখেলায় সর্বস্ব উড়াইয়। 
দিয়! ছন্রছাড়। জীবনযাপন করাতেই ওদের আনন্দ । ৮ 

রাশ্রিতে শুইয়া! বিজয় ভাবিল, এমনই উন্ার্গগামী একটি 
জীবনকে যদি সং উপদেশ দিয়] ও নুপরিচালিত কনিয়া ভর 

গৃহ্থে পরিবঠিত কর! বায়--তার চেয়ে বেশী আনন্দ আর 
কিহই ব! লা হইবে । সে প্রতিজ্ঞা করল, শঞ্ীকে সর্বপ্রকারে 
সাহায্য করিবে । 

২ 

হুপুঞ্সবেপায় শশা আসিয়! তাহার পায়ের ধুলা লইয়া 
মেঝের উপর খসিশ। অত্যন্ত বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া 
কহিল, খাধু জামা একট গতি করে দিন, না হলে পরের 

গাড়ি গাড়া নিয়ে কতকাল জাপ্ন কাটাব। মেয়েটা বড় হয়ে 
উঠল-_-ওগ বিয়ে দিতে হবে । 

বিজয় বলিল, তোক্ন তো উপায় মন্দ কর না শুনি-_ 
মালিকের পাওন। মিটিয়ে কিছু জমে না কেন? 

শশী বলিল, কি করে জমবে হৃভুর, ভাড়! আমার জুটুক ন| 
ভুটুক মাঞ্গিককে দৈনিক দিতে হয় ছ'টাকা। একটা সফ্স 

খোড1 ওলাই মলাই করে, মাঠ থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে জাসে, 

তাকে দিতে হয় ধৈশিক দশ আনা খাওয়া-পর] ইস্তক । তার 
পর হটে! ঘোড়ার ছোলা! লাগে আট দ্বশ সের। তযোল 
টাক] ছোপার মণ। তারপধ আজ টীয়ার ছিডছে_কাল 

চাক ভাঙ্গছে, এসব তো! আছেই । আগেভাল রখার পাওয়া 

যেত- এক পাট রবারে ছ'মাস চলতো । তা? ছাড়া রাস্তা 
ছিল ভাল । আজ কাল খোয়া ওঠা রাস্তায় বাজে টীয়্ার 
পনের দিন ঘেতে না যেতে-__ব্যস | দাম আগেকার চাখগুণ। 

তারপর মিনসিপালির আইনে ফাইন তে। লেগেই আছে। 

বিঞ্য় বলিল, ফাইন দাও কেন---যা নিষ্ধয সেই রকম 
লোক মিলে ত ছাঙ্গামা থাকে না। 

শলী হাসির! খলিল, ত।”ফ্লে জামাদের (পোধাবে কেন 

বাবু। এই থলে পুলিসের হাত তেলা করে ফাইন দিয়ে গাড়ি 
প্রিতি তিন টাকা থাকে । দিনে চারটে ক্ষেপে- গড়পড়তা 
দশটা! টাকা-_ 

তবে তোমাদের চাকা জমে না কেন? 
জজ্দে-_-খেতে যে পরিবার, ছেলেপিলে নিয়ে দশটি প্রানী । 

ধরুন চালের দাম--কাপড়ের দাম". | 

বিজয় বাব! দিয়া! বলিল, আর তাড়িও ত যথেঞ্& গেল । 
শশা মাখ! নামাইয়! সলন্দ কঠে কফিল, আজে যা মেহ্গ্রত 

ছুয়--তাতে একটু-আধটু নেশ! ন! করলে খার্টতে পারব কেন 
বাধু। | 



1 লি চরে 

একটু-আধটু? শুনেছি যতবার স্টেশন থেকে ক্ষেপ 

শঙ্গী নত মস্তরকেই প্রতিবাদ করিল, না বাবু, এই উপাজ্জন 

এর মধ্যে যত খুশি খেলেই হ'ল | তাড়ির দাম তাই বলে 
এক গেলাল:'*", এ প্রসঙ্গ অশোতন বলিয়াই সে সহ্স! চুপ 
করিল। খানিক মেঝেতে আঙ,ল দিয়] গ্রাক কাটতে কাটিতে 
বলিল, নেশা খারাপ জিনিষ-_-খুবই খারাপ। তাই ত ভাব- 
লাম-_-আপনাদের ছিচরণে উপান্দনের চাকা কট! ফেলে 
দিয়ে নিশ্চিদ্তি হব। আমায় গোছগাছ করে ্রিন বাবু। 

পরই কথায় বিজয় বিগলিত হইল । নিজেকে এক জন 

পংস্কারক মনে করিয়া কফিল, পারি তোমায় মানুষ করে 

দিতে-_বদধি আমার কখা শোন। 
আলবৎ শুদব বাধু। না শুনি তো আপনি জামার কান 

ধনে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারবেন গালে । আমায় পাচ জনের 
সামনে... 

আচ্ছা । প্রত্যেক সপ্তাছে যখন বাড়ি আসব-_আমাকে 

অন্তত দশট। করে টাকা দেবে-_অবন্ক তোমার সংসার খরচ 

বাদে। ওইটাকা আমি পোষ্ট আাপিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে 

জম! রাখব । যখন গাড়ি মেরামতির ঘরকার হবে নেবে তাই 

থেকে । 

সে ত উত্তম কথা বাধু। কিন্তু নিজদের গাড়ি না হলে কাজে 
ফুপ্তি হবে কেন বাবু। জাপনি আমায় একখান! গাড়ি ক'রে 
ছিন। 

দেব। এই ভাবে টাক। জমলে তিন মাষে তোর গাড়ি- 
ঘোদ্। সব ছবে। 

শলী মেঝেয় সটান শুইয়! পড়িয়া! ভক্তি গদগদ্চিভে বিজয়ের 
পা ছু'ইয়! বলিল,গরীবের ওপর একটু নেকনজর রাখবেন বাবু। 

শী গমনোক্তত হইতেই বিজয় বলিল, আর শোন-_মদ 

খাওয়। তোমায় ছাড়তে হবে । না হ'লে তোমার টাক! ফেরত 
নিয়ে যাও। 

শশী এক মুূর্ত াড়াইয়া কি ভাবিল। তার পর আবার 
সটান শুইয়! পড়িল মেবেযর়। বিজয়ের মানা সত্ত্বেও তাহার 

প1 খাবলাইয়! বলিল, এই পিতিজে করলাম আজ থেকে নেশা 

আমার হারাম । বলিয়া উঠির] ফ্রাড়াইয়া হট কান মলিয়া 
গট্গট করিয়া বাহির হইয়া! গেলে। 

শশী চলিয়া গেলে বিজয়ের মা ঘরে চুকিয়া বলিলেন, 
শশেটা আজও মাতাল হয়ে এসেছিল বুঝি? 

না মা-_-ওর মতি ফিরেছে । ওজীবনে আর মদ খাবে 
মা প্রতিজ্ঞা করলে-_-বার দশটা ঠাক! আমার কাছে জম! 
রাখলে । 

বিজয়েক্স মা বলিলেন, ওদের জবান প্রতিজ্ঞা তুইও 

যেষম। জান্ধেক দিন বটটাফে খেতে দেয় না, মায়ে। 
কালও বউটা! আমাদেন্ বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে গেল। 

প্রবানী ১৫৩ 

,. আচ্ছা! দেখ মা-_-ওকে আমি শুধরে তূলঘই। 
ম] হাসিয়া! বলিলেন, তা বেশ, এখন খাবি আযর। 

৯] 

পরের শনিবারে শশী বিজজ্কের হাতে দশ টাকা দিজ। 
তারপরের সপ্তাঙ্ছে সাত টীক]। 

বিজ্ঞয় বলিল, এবার সাত টাকা ঘে? আবার বুঝি". 

কান মলিয়া শশী বলিল, জাপনার পা ছুঁয়ে পিতিজে 
করছি বাবু মদ ছারাম। এবার উপাজ্ছন কম হয় মি, তবে 
হঠাৎ মকব্ষলে বিল্লের বায়না! নিয়ে মেঠো পথে গা 
ইস্পিরিং গেল তেনে । আপনাকে শনিবার ছাড়া তো! প.. 
না-_তাই মেরামত করিয়ে নিয়েছি পরভু | 

বিজ্বয় খুশি হইয়া কহিল, বেশ। 
শী ছাত স্োড় করিয়। হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁলল, 

আর বুবি সব্বন্ত যায় বাবু । বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে উপোস 
করে মরতে হয়। 

কেন_ কেন? 

মহান্ধন কড়া তাগ।দ| দিয়ছে-_পরশু থেকে গা়ি কেডে 
নেবে । 

কেশ__রোঞ্জকের পোন্ধ ভাড়। দিস না বুঝি? 
দিচ্ছি তো বাবু । কিন্ত আগেকার প1ওন| গর পেরার 

পঞ্চাশ টাক1__তারই জণ্ডে গাড়ি কেড়ে নেবার তয় দেখায়। 

তা আগের এত পাওন] হ'ল কি করে? 
শলী মাথা নামাইয়া বলিল, জাগে তো! আমার চরিত্র 

ভাল ছিল না নেশাটা ভাঙ্গা! অযচ্ছল করেছি--.তারই 
দরুন, বলিয়া সে বিজয়ের পায়ের উপর পড়িয়া হাউ হাউ 

করিয়! কািয়া উঠিল। 
বিজয় ব্যতিব্যস্ত হুইয়| কফিল, আঃ--কাদিদ কেন? কি 

করতে হবে-_তাই বল। 
শল্ী বলিল, আমায় একখান! গাড়ি কিনে দিয়ে বাচান। 

বিজয় বলিল, ত1 গাড়ি কেনবার এত টা কোথায়? 
মোটে তো সাতাশটি টাকা-_ 

আপনি কিছু দিন বাধু-_না হ'লে আমার-_ 
আমি | বিজয় চমকাইয় উঠিল। 
ই বাধু। ছু" মাসে আপনার দেনা! যদি শোধ না করতে 

পানি তো-__-জমায় জুতোপেট! কণ্বেন বাধু। আমার কান 
কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন বাবু । . 

অবগ্ড এই কঠিন শপথে আশ্বস্ত হইয়া নছে__পরোপকার 
প্রন্বতির প্রাবল্যে বিজয়ের মনও অল্পে অঙ্গে ভ্রব হুইতেছিল । 

শশী আড়চোখে বিজয়ের অনুকূল বুখভাব পাঠ করিস 
ফহিল, বিশ্বাস আমায় করবেন না বাবু । গাড়ি ঘোড়া সবই 
আপনার নামে ঘাধুন । যেমন হগ্তার হগ্তায় জাপনাকে টাকা 
দিচ্ছি-_তেমনি দিয়ে যাব। আপনাদের দায়ে দতরকায়ে গাড়ি 
ভাড়ার্টাও লাগবে নাঁ_-আন আমার পরিবারও রক্ষে হবে। 

জন্প 



জা 
তাহার অশ্রুজল অন্থনয় ও প্রতিশ্রুতি আরও কিছুক্ষণ 

চলার পর বিজয় বলিল, আচ্ছা__আসছে সপ্তাহে যা হয় 
বলব। শশী ভ্মি& হইয়া! প্রণাম কিয়! চলিয়! গেল। 

৪ 

তিন দফায় চাকা পাইয়া শশীর উপর বিজয়ের বিশ্বাস 
দু হইয়াছে । শশী এবার ঠেকিয়া শিখিয়াছে। যৌব- 
নের উদ্ধাম আনন্দে নেশ! করিয়া পয়সা নষ&$ কর! 

ওদের জন্গগত ্বতাব। ছুর্বলচিভ শশীও তার প্রভাব 
কার্টাইতে পারে নাই। আক্গ সে উদ্ধামতা ওর নাই। ক্রম- 

বর্ধমান সংসারের চাপে এবং রক্ত গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে 

এমনটা না হওয়াই বরং আশ্চর্ষ্যের । শশীর মনে সংসারের 
অভিযোগ ও আঘাত লাগিয়া! এই পরিবর্তন হয়ত কিছুদিন 
হইতেই নুরু হইয়াছিল। তবু অজভ্যাসবশতঃ নেশাটা সে 
ছাড়িতে পারে নাই। বিজয়ের সংস্পর্শে আসিয়া! ওর চিত্ত 

দৃঢ় হইয়াছে এবং বিজয়ের প1 ছঁইয়া শপথ করার পর হইতেই 
ও সম্পূর্ণ নুতন মানুষ হইয়াছে । নেশার ঝোক থাকিলে তিন 
দ্রকফায় এই ক'্ট টীকা কখনই শশী বিজয়ের কাছে গচ্ছিত 
রাখিতে পারিত না| । বিজয় স্বপ্ করিল, শশীকে যথাসাধ্য 
সাহায্য করিবে । 

এই চিন্তায় তলায় আর একটি সুন্ম চিন্তার প্রবাহ বহিয়! 

চলিয়াছিল- সেটিও বিজয়কে থুশির ধর্গে তুলিয়া দিল। 
শিজের নামে গাড়ি থাকিবে, যখন ইচ্ছা! নিজেদের প্রয়োজনে 

এখানে ওখানে যাওয়া! চলিবে, আর প্রতি শনিবার স্টেশন 

হুইতে বাঠি আসার জন কাহারও খোসামোদ করিতে হইবে 
না, যত ইচ্ছা মাল লইতে পারিবে--যে ক'জন বন্ধুকে খুশি 

গাড়িতে তুলিতে পারিবে । নিজস্ব একখানি গাড়ি থাকা কম 
গৌরবের নহে । ্ 

সে স্থির করিল গাড়ি কিনিবার জন্ত বাকী টাকাটা শরীফে 
দিবে । দিতে যখন হছুইবেই তখন মিছামিছি বিলম্ব করিয়া 
লাভ কি? 

হই-এক জন বছ্ধুকে সম্কল্পের কথ! জ্ঞানাইতেই তাহারা! 
আনন্দে পিঠ চাপড়াইয়! কফিল, বেশ ত, আমাদেরও এক- 
এক দিন গাড়ি চড়া হবে। গাড়ির লাইসেন্স তোর নামে 

থাকবে__আর ও ঘখন শুধরেছে তখন টাকার্টাও চ্টপচ শোৰ 
হুয়ে যাবে৷ ুব ভাল কান্গ করলি বিজু, একটী৷ পরিবারকে 
এ ভাবে বাঁচানো _সত্যি ঘুব ভাল কাজ । 

বিজয়ের স্ত্রী বলিল, গাড়িথানা! কার নামে থাকবে ? 
মনে করছি তোমায় নামেই রাখব ! 

স্ী মনে মনে অত্যন্ত খুশি হইয়া কফিল, শর্শীকে বলে 

দিয়ে! ফি হুপ্তায় এই বুধ বিষ্যুদ বারে আমাদের যেন টকি 

দেখিয়ে আনে । আর মাঝে মাঝে গঙ্গান্গান করব । 

বেশ ত, গাড়ি হ'লে সবই হবে । 

মাও আনন্দিত হইয়! বলিলেন, অনেকছিন বাহ্লায় পাট 

কত ৪১ 

দেখ! হ্য়নি--আর একদিন বাগীচড়ায় মা বাকৃদেবীঘ মানত 
শোধ করতে যাব। 

বেশ ভ। 

ইহারে-_-ফুলে নবলা! অবধি গাড়ি যদি যায় ত এবার স্কৃদ্ি- 
বাসের মেলায় নিয়ে যাস আমাদের । 

সবই হবে-_-গাড়ি আমাদেরই থাকবে | যে ক'দিন দে! 
শোধ ন] হয়_যেখানে ইচ্ছে যাবে। 

একা খিজয্বের নয়_-সকলেরই কমনার অঙ্গ-বিস্তর রং 

ধরিল। 

€ 

পরের শনিবার স্টেশনের পথের ধূলার উপর শশী বিজয়কে 
সাঠাঙ্গে প্রণাম করিল__আরও কয়েকজন গাড়োয়ান আসিয়া 

বিজয়ের পায়ের ধুলা! লইল । 

কেছ বলিল, বড়বাবু আপনার নাম আমরা! যত দিন বেঁচে 
থাকব করব। শশেটাকে জাপনি ছেলের মত মানুষ কয়ে 

দিলেন । 

কেছ বলিল, আমাদেরও একটা গতি করে দিতে হবে 

আপনাকে । ক্লোজ রোক্ব পুলিসের হাঙ্গামা, বড়লোকের ভু্গুম 
--কম ভাড়া দেওয়! এ সবের ব্যবস্থ। করতে হবে আপনাকে । 

আপনাকে পিসিডেন হতে হবে। 

রহমত বলিয়! একজন গাড়োয়ান শশীর কাধে বাক! দিয়া 
কহিল, লে শালা-_ভাল করে বাবুর পায়ের ধুলে! লে। তোর 
জতে খাবু যা করল | 

আত্মপ্রসাদে স্ষীত হইয়! বিজয় বাড়ি পৌঁছিল। 
পরদিন সকালে শশী আসিয়া বলিল, গাড়ি এনেছি বাবু-- 

আপনাকে একটু ক করে গোপালপুর ঘেতে হবে-__না হ'লে 
গাড়িখান! বিক্রী হয়ে যাবে। 

কত দর ঠিক করলি? 

দেড় শ'র কমে ছাড়তে চায় না বাধু- _জাপনি যদি বলে 
কয়ে কিছু কমাতে পারেন । 

মাস কাবারের পুরা মাহ্িনার টাকাটা হাতে লইয়া! বিজয় 
গাড়িতে গিয়া! উঠিল। 

ঘণ্টা-ছুই পরে সে কিরিলে স্ত্রী বলিল, ছা! গাঁ গাড়ি কেনা 
হা ? » 

বিজয় হাসিমুখে বলিল, হাঁ ছুর্গা বলে বেরিয়েছি যখন-_ 

না কিনে কি ফিরি ! 

বেশ হয়েছে-__ম! সিদ্ধেশ্বরীর পুজে। পাঠিয়ে দিই গে। 
বিজয় বলিল, শশী বলছিল-_-আজ বিকেলে তোমাদের 

সিনেম। দেখিয়ে আনবে । যাবে? 
যাব না আবার-_কি যে বল] আনন্দে পাক খাইয়া 

বউ বাহির হুইয়! গেল। পররুহুর্থে ফিরিয়! আসিয়া কহিল, 

পাড়ার হ-এক জনকে নিয়ে যাব কিন্তু। 



৫২ 

বু লং বিল, মি , এখন একজন র বিগম্যাম বিজন 
খাইয়ে দাও আমাদের | 

বিজয় হা! হা] করিয়া হাসিয়! বলিল, যাঃ-_কি ধে বলিস | 

পথ দিয়া চলিবার কালে দোকানী বলে, বাবু-_এই বার 
ময়নিয়েছে আপনাকে | গ্রাড়ি না ছলে চাকরি করে লান্ড কি! 

অভ গাভোয়ানরা সেলাম করে--কেছ কেছ কোচবাজ 

হইতে মামিয়া! পায়ের ধুলাও লয় । 
পাড়াতেও সকলে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছে, তবে আনন্দের 

তলায় ঈর্ধার ভাবট স্পষ্ঠ দেখা যায়। 
ত। হৃবে বৈকি গাড়ি-_চাকরের পয়সা, উপরিও ত আছে । 
যখন হয় এমনিই হয়-_গাড়িটার একটা আয় দাড়াল । 

দেখেছ আজকাল বাজার করে আনে তাঁও গাড়ি চড়ে। 

পয়সা তলাগেনা। 

মেয়েরাও বলে, বউগ্বের ত গরবে প1 পড়ে না মাটিতে । 

গা্টি মেরে গঙ্গান্ান | কালে কালে কতই দেখব ! 

প্রকান্টে সকলেই বিজয়ের খাতির করিয়া চলে । জামানত 

কাজের এই অসামান্ত ফল লাতে বিজয়ও যথেষ্ট স্ফীত 
হইয়াছে । সেও বুঝিয়াছে-_-যার মছিমাই মানুষ মুখে প্রচার 

করুক অন্তরে অন্তরে সে এখ্বর্যের ভক্ত | শ্রদ্ধা সম্মান ভল- 

'স্বাসা-_এ সবেরই নিরিখ টাক1। 

৬ 

এমনই ক্কীত জোয়ারের জলে পরিবারবর্গসহ বিজয় ভাসিতে 
লাগিল। ধনপর্ধ ঠিক নহে--.অথচ গাড়িতে চাপিলেই মনে 

হয় এ গাড়িথানি আমার । এখানি যেখানে যতক্ষণ খুশি 
ব্যবহার করিতে পারি । ভাড়! লইয়! কেছ বচস! করিবে না 
--টাকার হিসাব কযিয়া মনও সঙ্ছুচিত হইবে না । আর পথ 
ধরি! চলিবার কালে ছ'পাশের লোকের বিশ্ময় ভক্তি কুড়াইয়া 
পাওয়া, সে-ও কি কম ভাগ্যের কথা | বিজয় যে একছন 

ছন্নছাড়া! হতভাগ্যকে পরিবারবর্গসহ সর্ধনাশের সুখ" হইতে 

রক্ষা করিয়াছে-- এই সাধুবাদই কি ওই নীরব তক্তি বিন্ময় 

মাখানো দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়। উঠে না সর্বক্ষণ ? এর চেয়ে বড় 
পুরস্কার মান্ছষের জীবনে ফিই-ব1 আছে | 

মাস ছুই পরে একদিন সনং বলিল, ওহে ধুব ত নাম বার 

করেছ চার দিকে- গাড়ির হিসেব-পত্তর কিছু রাখছ ? 
বিজর বিস্মিত কঠে বলিল, গাড়ির জাবার ছিসেব-পণ্ডর কি ? 
সন হাসিয়া বলিল, অবন্ত পরোপকার-প্রবৃতি ভাল। 

তবে আমার যেন মনে ছচ্ছে মাস মাস টাক দিয়ে শশী 
তোমার ধার শোধ করবে ৷ ভূল ভনেছিলাম কি? 

বিজয় অপ্রতিভ হইয়! বলিল, ঠিক বলেছ ভাই, গাড়িখানা 

কিনে মেরামত করতেও কিছু খরচ হয়েছে ওর়-_তাই টীকা 
চাই নি। 

প্রখানী 
আপ শি 

)ডরজ 

শি সাত জর রী এসএ চিত ৮ শসা ও এ সপ ও জগ সিল খা হরর নিউজ 

লনং বলিল, ভাল কর রনি স্াশ আলগ্] দিলে ছটু ঘোড়া 
ঠিক পথে চলে না একটু হাসরেখ। 

সোমবারে কলিকাতা যাইবার মুখে বিজয় শর্শীকে বলিল, 

হা! রে ছ'মাস হ'ল আমায় ত কিছু ছিলি নে। দেনা শোধ 
করবি কি করে? 

শশী বলিল, ভাবছেন কেন বাধু--চোত, মাসে ভাড়া মন্দা 
চলে, আন্গুক বোশেখ মাস- এক মাসেই ডবল টাকা 

ভুলে দেব। উঠুনভাল হয়ে বস্্রন বাধু। সজোরে 
ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাইক্সা সে গাড়ি হাকাইয়া দিল। 

বৈশাখের ছ'সপ্তাহ পরে বি্রয় একটু চড়া গলায় বলিল, 

এসব ত তাল নয় শশী, টাকা উপায় কর অথচ ধারশোধের 

নাম নেই | 

শশী কাদ কাদ হইয়া বলিল, কোথায় উপায় বাবু, 
দিন দিন জিনিষের দর যা চড়ছে--_. 

বিজয় বলিল, আজকাল মদও নাকি খাচ্ছ? 
শশী তাছার পায়ের গোড়ায় স্টান শুইয়া পড়িয়া কহিল, 

যে হারামজাদা আমার নামে লাগিয়েছে-_ 
বিজয় তাছাকে ধমক দিয়া বলিল, যে যাই বশুক-__আসছে 

সপ্তাছে তোমাপ কাছ থেকে দশটি টাকা চাই, না হলে গাতি 

আটকে রাখব জানবে । 

বে সপ্তাহে শশীর গাড়ি স্টেশনে পাওয়া গেল ন1। 
মতি গাড়োয়ান বলিল, বাবু, আমার গাড়িতে আনুন 

শশী কেউনগরে গেছে ভাড়া নিয়ে । 
রবিবারেও শশী ফিরিল ন1। 

স্টেশনে গেল । 

পরের শনিবারেও শশীকে স্টেশনে পাওয়া! গেল না। মতি 
গাড়োয়ান বলিল, আস্গুন বাহু । 

শশীর কি হ'ল? 
মতি মুচকি হাসিয়া বলিল, আর বাধু বেটা! তিন দিন থেকে 

নেশা ফরে পড়ে আছে-_-গাড়িও বার করছে না_-আর 

ঘোডাকেও খেতে দিচ্ছে না । 

বাড়ি পৌছিয়াই বিজ্ঞয় শশীর খোজে আতন্তাবলে গিয়! 
দেখিল তাহার বাহজ্ঞান নাই. বউকে খিস্তি করিয়! গাল 

দিতেছে। 

বিজয় ঘঠিন কণ্ঠে ভাকিল, শশী-_ 
শলী টলিতে টলিতে তাহার পায়ের গোড়ায় আছাড় খাইয়া 

কীদিয়! উঠিল। 

কিছু বলা বৃথা বুঝিয়! বিজয় বাড়ি ফিরিয়! আসিল । 
পরের শনিবার শশীকে স্টেশনে পাওয়া গেল । বিজয়ের 

প1 ছয় প্রণাম করিয়া! সে কফিল, বাবু যাপ করুম । 
বিজয় মনে মনে জুদ্ধ হইলেও মূখে কিছু খলিল না! । 
জলযোগের পর মা! বলিলেন, হয়ে বদি গাড়িখান! তোয় 

না শশীর় ? 

সোমবারে হ্াটিয়াই বিজয় 



নাথ 
রি রত এরও উন রা পরিনত সরি এট, নি রিল হি 

কেন মা? 
পরন্ড বলে পাঠালাম বাঙ্গাচড়ায় নিরে যেতে-_তা বললে 

কিন। আনজ্গ হবে না। কাল গঙ্গান্সানে নিয়ে যাবার 

কথায় বললে, ভাড়! আছে। নিজেদের দরকারে যদ্দি 

নই পাওয়া যায় গাড়ি _তে! এক কাড়ি টাক! ঢাললি কি জন্তে 
শুনি? টীকা কি তোর বাক্সে ধরছিল না? 

বিজয় বলিল, ধ1ড়াও-..কাল দেখাচ্ছি মজা | 

সনতকে ডাকিয়! সে বলিল, কি করা যায় বল দেখি ভাই ? 
গাড়িখানা আটক করব? 

সনং বলিল, তোমার ত আন্তাবল নেই-_-গাড়ি রাখবে 
কোথায়? আর ঘোড়া ছ'টোরই ব! কি ব্যবস্থা হবে ? * 

বিজ্বয় বলিল, লাইসেন্স নেয়! আছে বটয়ের নামে-__ 
তাতেও ত গোলমাল হতে পারে। 

পারে বৈকি--ও খ্যাটা শয়তান । শুনলাম বাইরে ছু'- 
তিন জায়গায় এই রকম করে তোর কাধে চেপেছে। 

তাহলে উপায়? 

মিটি কথায় ওকে বশ করে টাক আদায় করতে হবে । 

শশীকে ওাকিয়! বি্গয় যথাসম্ভব মিষ্ট কথা বলিল। 

যন্দও ওর ইচ্ছা হুহতেছিল শশীর ভঞ্ঞিপদূগদ শঠতা-মাখাণে' 

মুখে গায়ের ঝাল মিটাইয়! গোটাকতক চড় কসাইয়া 
দেয়। চড় মারিলে টাকা আদায় হবে না সত্য কিন্তু, 
টাকা ফিরিয়া! পাওয়ার চেক়্ে তাঙাই বেশী তৃপ্তিকর মনে 

হইতেছে । 

শশী বিনয়ে খিজ্বয়কে অভিভূত করিয়া দিল । যাইবার সময় 

সাষ্টা্গে প্রণিপাত করিয়! পায়ের ধুলা লইতেও ভূলিল না। 

৭ 

মিষ্ট ব্যবহ্দরের দেনা-পাওনায় আরও ক'টি মাস গেল। 
কোন বার শশী ছ'টাক। জমা দেয়-_কোন বার তার উপবাসী 
বউ কাদিয়া কাটি! চার টাক! বার লইয়া যায়। বলে, 
আমরা তোমাদের আশ্রিত মা] ওটা কি মানুষ ?__তা*হলে 

তোমাদের টাক। খেয়ে এত ছুঃখু দেয় আমাদের? খালি 

নেশ! মাঁ-খালি নেশ!। আমরা ম'লাম কি রইলাম চেয়েও 
দেখে না। 

এ সব ঘটে সপ্তাহের মধ্যবর্তী দ্রিনে। শমিবারে বাড়ি 

আসিয়া সব শুনিয়া বিজয় বলে, কেন দিলে ওফে টাকা? 

মা বলেন, শশেটা হতভাগা--কিন্ত বউ-ছেলেমেয়েগুলো 
ফি দোষ করলে বাবা? যা হোক-_আমাদের গাড়ি নিয়েই 

ত চলছে ওদের সংসার । 

হিসাবে পাওনা ভারি হইতে থাকে দিন দিন ।*."অব- 
শেষে বিজ্বন্ন স্ল্প করিল, একট হেস্তনেন্ত আজ করিবেই। 

লনং ভনিয্বা বলিল, তাই কর--তোয় নিদ্দে আর 
ভনতে পারি নে। 

ক্ষত.. 
পাও সিইসি আল শপ 0 (উস 

৩৫৩ 
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নিশ্দে? বিজয় বিস্মিত কণ্ঠে বলে, নিঙ্গে করবার মত 

কি কান ফরলাম আমি ! 

সন বলিল,_-_সেদিন বাজারে বসে মদ খেয়ে তোর নাষে 
যাচ্ছে তাই বলছিল। তোর দেনা নাকি কোন্ কালে 

শোধ হয়ে গেছে। গাড়ি কিনে ইন্তভক টকি দেখানো 
গল্গান্নান করা---এখানে ওখানে যাওয়া তোকে স্টেশন 
থেকে ফি সপ্তাহে বাড়ি আনা-_-এসব হিসেব করলে ওরকম 

গাড়ি নাকি তিনথানা কেন! যায়। 

বলিস কি] শয়তান এই সব বলছে ? 
হা। জারও বলছে-_বাবু এমন জর্থপিশাচ যে, শনিবারে 

এসে সব টাক। কেড়ে-কুড়ে নেয়, ওর বউ ছেলেরা খেতে পায় 

না। লেকেও বলছে তা হবেই ত। বড়লোকের আর 

কোন্কালে চায় গরীবদের মুখের পানে । 

বিজয় স্স্ভিত হুইয়। সব শুনিল। টাকার জন্ত ওর ছুঃখ 

হুইল, কিন্ত সে হঃখের চেয়ে নিজ্জেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ 

করিল। 

আগ্রনুখের স্বীত বেলুন কুংসার ছিদ্রপথে কখন চুপসাইয় 

গেছে। 

সোমবার বিজয় আপিল গেল না। নিজের বৈঠকখানায় 

শশীকে ডাকাইল -- সনং ও আর এক জন বৃদ্ধ প্রতিবেশীকেও 
ভাকিল। 

সকলের সামনে বিজয় বলিল, শশী, আমার কাছে কত 
তোমার পাওন! বল? জবা কড়ায়-গঞ্ডায় সব শোধ হয়ে 

যাক। 

শশী যথারীতি কাদির! বিজয়ের পা জড়াইয়া বলিল, 

জাপনি মালিক-_ | 

চুপ । বিজয় গর্জন করিয়া উঠিল । কত হয়েছে আমার 
কাছে পাওনা বল? বল? 

আশ্চর্য্য-_এত নেশা! করা সত্ত্বেও দীর্ঘ দশটি মাসের নিভূলি 
হিসাব শশী আভল গণিয়া বলিয়! দিল । 

সনং বলিল, যা! দেখছি-_তাতে ধেনা-পাঁওনা সমান সমান 

ধ্াড়ায় যে। 

বিজয় বলিল, আন কাগজ-কলম-_গাড়ি জামি ওয় নামে 

লেখাপড়া করে দেব। ওর সঙ্কে কোন সম্পর্ক রাখব না! 

আর। 

লেখাপড়া শেষ হইলে শশী গদ্গদ্ চিত্তে আর একবার 

বিজয়ের পায়ের ধুলা লইতে গেল। বিজয় পা সন্বাইস্ম! গর্জন 
করিস! উঠিল, গেট আউট-_গেট জাউট । 

এক মাস পরে এক শনিবানে মতি গাঞ্ছোয়ান বিজয়কে 

বাড়ির ছুয়ারে নামাইয়। দিয়! হাত জোড় করিয়। কিল, বাবু 

একটা নিবেদন আছে। 

ভাঙার হাতে গাড়িভাড়] দির] বিগ বলিল, কি? 
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মতি বলিল, শশীর হিল্পে করে দিলেন_ লে .কথা তাকাইয়া ররহিল। পরে গ্লেষ-মাখানো শ্বয়ে বলিল, টাকা 
লধাই বলাবলি করে। আপনি ওর বাপের ফান করে- চাই,না? আচ্ছা বলতে পার মতি, মানুষ ক'বার ঠকে ? 
ছেন। আমিও দেখুন, পরেন গাড়ি নিয়ে ব্যাগার খাটছি-__ বলিয়া উভভরের জত অপেক্ষা ন! করিয়! সে হুন্হন্ করিয়া 
বিদ্বয় কম চক্ষে মতির বুখের পানে কয়েক মিনিট বাড়ির মধ্যে গিয়! চুকিল। 

. সাহিত্য-সআট্ বহ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচন। 
ভ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৮৫২ শ্রীষ্টাকে চতু্দিশ-বৎসরস্বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্র খন হুগলী . 
কলেজের পিনিয়র ডিবিসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই 
সময়ে তাহার বাল্য-রচনার স্ুআপাত হুয়। কবিবর 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত তখন কলেজের ছান্রবর্গের উৎসাহ বর্ধনের 
জন্ত তাহাদের রচন! ম্বীয় পত্রে স্থান দিতেন। তাহার 
প্রশস্ভি-সমেত হুগলী কলেজের বক্কিমচন্দ্র, হিন্দু কলেজের 
দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী 
প্রভৃতির প্রথম রচনাগুলি “সংবাদ প্রভাকর ও “সংবাদ 
সাধুরঞনে" প্রকাশিত হইয়াছিল । বঙ্গীক্ব-সাহিত্য-পরিষৎ 
কর্তৃক প্রকাশিত বন্ধিম-গ্রস্থাবলীর “বিবিধ” খণ্ডে ১৮৫২-৫৩ 
সনে প্রকাশিত বন্ধিমচন্দ্রের অধিকাংশ বাল্য রচনাই 
মুক্রিত হইয়াছে । সম্প্রতি তাহার আরও ছুইটি রচনার 
সন্ধান পাওয়! গিয়াছে ; সে ছুইটি নিয়ে মুক্রিত হইল ₹_ 

[ “সংবাদ সাধুরঞ্ন, ৩ অক্টোবর ১৮৫৩ ] 

শরঘর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন । 

কামিনী। 

নলিত। 

আ! মনি, আ মরি মনি, আঙ্গিকার বিভাবন্বী, 
নাথ কি দেখেছি শোভা, আ মরি আ মরি ছে, 

নিরমল নীলাম্বরে, ধীরে চলে শশবরে, 

বিমল কোমল করে, সার আলো করে ছে 

অসীম বিমল নীলে, বিধু কর গেছে মিলে, 
মাঝে তার পূর্ণশশী, শত শোক! বহি ছে। 

গেছে জলদের ফাদ, শরতের পূর্ণ চাদ, 
অমল মোহন শোভা, ধরা বয় পনি ছে 

ঘোঁবনে নবীন! মর্দী, ধীরে ধীরে নিরবধি, 
প্রেম গান স্ব গেয়ে, চলিছে হুঙ্গরী হে। 
নিল্নমল বুকে তার, শশী তার ছায়াকার, 

লর্মীরণ নেচে বায়, যেন প্রেমেশ্বরী ছে ॥ 
তৃণপূর্ণ তে তার, কুল নাচে অনিবার, 
শশী কিবা শোভা! পায়, ছাদয় উপন্ষি ছে। 

স্মর বুঝি সেই স্থানে, নিয়েছিল ধহর্বাণে, 

মা্গিল আমার প্রাণে, ঘানার মরি হে ॥ 

পতি। 
আমিও দেখেছি সখি, তেমতি প্রকার । 
সকলি তেমতি মত, শরীরে তোমার ॥ 
ঢল ঢল দেহ্-পদ্দী, নবীন ছিলোলে। 
মাঝে তার বুখখানি, শশখর দোলে ॥ 
নিশ্বাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে। 
কাপায় নদীর নীর, হদয় মগুলে ॥ 
জোর বায়ু লক্ প্রাণ, পালেতে কি কাষ। 

বুকের বসন পাল, নাবাতে কি লাজ ॥ 

অমনি চলিবে তরি, কাগারির গুপে। 

কায নাই পালে সখি, কায নাই গুণে ॥ 

চল সখি বার বাই, গভীর সলিলে। 
ডুবে মরি সেও ভাল, স্বর্গ তাছে মিলে 
সে বরং ভাল সখি, জল খেয়ে মত্ি। 

চড়ায় ঠেকিলে তরি, উপায় কি করি॥ 
এ যে বড় দায় দেখি, বালির চায়। 

জল্ দে জল্ দে সখি, ভ্যায় পোড়ায় ॥ 

হা! জল যে জল করি, চারি পাশে চাই। 
কেবলি যে বালি আর, ঘোলাছল পাই ॥ 

দেও লে! রষণি মণি, এক বিন্দু জল। 
ত্ষায় বাচুক প্রাণ, হুই লে! শীতল ॥ 
নির্ঘয় অন্তর ভূমি, স্বভাবত নান্বী। 
তৃযা কি জান লো আগে, তবে দেবে বান্সি ॥ 
অ] মতি রেগে! না ধমি, আমার উপরে । 
বালিক! বলেছি ধু, রাগাবার তয়ে ॥ 
আসিতেছে এই সবে, যৌবন জুয়ার । 
পুরুক্ পুরুক্ ধনি, দিব লে! সীতার ॥ 

হবে কি এমন জিন, কপাল আমার । 
এ নর্দী কাপিয়া হবে, অকৃল পাখার ॥ 
ঝড় কালে বড় হবে, ভুলিয়ে তরকফ। 
করিবে নিশ্বাস-বানু, দি মাঝে রঙ্গ । 
তরঙ্গে ছলিবে মর্দী, ঢেউ তুলে. ভুলে । 

. আমাক কলার ভেলা, বাবে ছলে ছলে 
স্বেগে। না! রেগো! মা! ধনি, মনি, রেগে! না লে!। 

বন়্ নর্মী বলি নাই, বলিয়াছি ভালো! ॥ 



মা 

মাছ্েনাহ্েনাহেপ্রাণ, 

তাই শশী ছায়! ছলে: 

কাদে চাদ যাতনাস়্, 

কে জানে বদ্যপি এই, শরতের কালে । 

এক টান! ভাট! পাছে, ধটে লে! কপালে ॥ 
ভর] গাঙ্গে পাল দিয়ে, ভেলা যেতে চোড়ে । 

দয়ে পোড়ে যাবে ধনি, কপালে পোড়ে ॥ 

যাক যাক র্বাগাবে। না, আর লে! তোমায্। 
কি বলিতে কি বলেছি, ক্ষম। কর তায় ॥ 

ধেমন দেখেছ দেখেছ তুমি, দৃণ্ঠ চমৎকার । 
তেষতি দেখেছি ধনি, শ্বরূপ তাহার ॥ 
৮ঠপ ঢল দেহ্-নঘী, যৌবন হিজ্োলে। 

তার মাঝে আখি মুখ, তার! শশী দোলে ॥ 
শিশ্বাস সমীর ধীর, সদা বয় জলে। 

কাপায় নধীর শীত, ছদয় মগুলে ॥ 
ফুলগুলি আশে পাশে, অলঙ্কার ভার । 
কি কখ ক্ছপের কথা, নদীর আমার ॥ 

মদন ছিল না, কিন্ত, তধু কাম কিসে। 

অন্তর ফেলিপ বিধে, তার শর বিষে ॥ 

পয়োধরে পঞ্চশর, ধেনেছিল হর । 
বুকি এসেছিল তথা, করিতে সমর ॥ 
রণে কাম পরাক্ধর, যেখানেতে ভব। 

ধনুর্বাণ ফেলে গেছে, ত্র কটাক্ষে তব ॥ 

কামিনী । 
যাগ্ড যাও কায নাই, কথ! কয়ে আর। 

ভর! গা খুজে নিয়ে, দেও গে সাতার ॥ 
পতি। 

মরি এ নয় সোজা, রমর্ণীর মন বোবা, 
কি কথায় করিয়াছ রোষ। 

ছিছি ছিছি ছিছি প্রাণ, ছাড় ছাড় ছাড় মান, 
ক্ষম মোর যদি থাকে দোষ ॥ 

সুখ মান দেখে শশী, গগন মগ্ডলে বসি, 
হাসিতেছে প্রকু্প যদনে । 

ছিছি ছিছি করি মান, তাহার বাড়িল মান, 

অপমান কেবলি আপনে ॥ 

পায় ধরি রসবতি, কথা কও প্রাণথ। 
কেন লো যুবতি সতি, কেন কেন মান ॥ 
দেখ দেখি প্রাণেশ্বরি, কুমুদিনী জলে। 
হেসে ছেসে, ভেসে ভেসে, প্রেম্গখে গলে ॥ 

কামিনী । 
সেও যে কোরেছে যান, 

ছায়া ছলে অবোরুখ করি । 
পায় ধরে গিয়ে জলে, 

তথু মানে রছিল দুঙ্গঘ্ী॥ 
জলে তুক ভেলে যায়, 

এ কলঙ্ক অশ্রুধার] দাগ । 

ছাড়ে শ্বাস ছখ ভরে, 

সাহত্য-সজ্জাট. বন্িমচজ্জঞের বাল্য-রচন। | ৩৫৫ 

কাপে শশী কলেবরে, 
জলে এ দেখেছাড়রাগ॥ 

পতি । 

ত! নয় তা নয় প্রাণ, তার তরে নয়৷ 
তার তরে নাহি জলে, শশধর রয় ॥ 
তোমার বদন শোভ1, দেখি শশধর | 

লক্জায় ডুবিয়া মরে, জলের ভিতর ॥ 
যাইতে জলের মাঝ নিবারি তোমায়। 

পাছে তব মুখছায়! জল মাঝো যায় ॥ 

জলে ডুবে তবু চাদ, হোয়ে অপমান । 

সে ভয়ে & দেখ শশী, জলে কম্পমান ॥ 
মনেতে ভাবিয়! দেখে, ডুবিয়াছে জলে । 
তথাপি নিস্তার নাই, লজ্জার অনলে ॥ 

তাই বুঝি ছার প্রাণ, রাখিবে ন! আর । 
হাদয়ে করিয়ে ছিল, অন্ত্রের প্রহার ॥ 

রুবির পড়েছে তারি, ধারে ধারে বুকে । 
তার চিহে, কলক্ষ, বলিছে সবে মুখে ॥ 

বদি বল চাদ যদি, ডুবে গেছে জলে। 
কি ওই প্রকাশে শোক! গগন মগ্ুলে ॥ 
সে তোমার মুখছায়া, পড়েছে আকাশে । 
তোমানি স্থুখের মত, গ্ুশোভ প্রকাশে ॥ 

চিকণ চাচর কালো, বধি পড়ে গালে । 

ছায়াতেও সেই দাগ, হয় সেই কালে ॥ 

কালো কেশ ছায়! পড়ি, কালে ছাগ হুয়। 

না জেনে কলঙ্ক চিন্ব, বুর্থলোকে কয় ॥ 
কতমত করি রাখ, বদনে বসন। 

কতু পূর্ণ কড়ু কিছু, ঢাক বদন ॥ 
তাই হয় কর্মী বেশী, আকাশের ছায়া! । 
লোকে বলে তিথি গুণে, বাড়ে চাদ কায়! ॥ 

কিন্ত আর মিছে কথা, কায নাই কোয়ে। 
শরদ যামিশী যায়, মিছে মিছি বোয়ে ॥ 

কেন আর প্রাণেশ্বক্ী, বাহিবেতে রহ । 
এখনি আসিবে রবি, কমলিনী স্ ॥ 

দেখিব তখন ফের, ত্বভাবেন্র ছবি। 

প্রথর ক্রমেতে হবে, শরদের রবি ॥ 
, সোহাগিনী কমলিনী, মোহিনী সাজিবে। 
হেসে হেসে মনন্কুখে, মরমে মজিবে ॥ 

কামিনী। 
বরষ! কালেতে রবি, ছিল ছে মলিন ছবি, 

শরদে প্রখর কেন ছবে। 

তখন নলিনীচয়ে, ছিল ছে মলিনী হয়ে, 
এখন প্রহুনন ফেন সবে । 
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প্রবাসী 

পতি । 

ঘিপ্রহর়ে দিনমণি, প্রেয়সীর পানে। 
চেয়ে দেখে প্রেমভবে, গদ গদ প্রাণে ॥ 

দেখে কোথা থেকে আসে, কমলিনী কাছে। 
আর এক দ্বিনমণি, জলে পড়ে আছে। 
না জেনে আপন ছায়া, মনে রাগিম্াছে। 

বলে বুবি পদী ছড়া, এর সঙ্ষে আছে। 
রাগেতে প্রচণ্ড তেজ, দৃণ্তি ভয়ঙ্কর | 
হইয়াছে দিনমণি, কমল উপর ॥ 
বনে ভাবে মাপ চাবে, ফ্রাতে করি কুট! । 

পর্ধী বলে হোলো ভালো, মিলে গেল ছুচৌ! ॥ 
এ্রই.ভেবে মহানন্দে, হাসি-ভরণ মুখ । 

” এমনে জানে না ছ'ভী, উপপতি ছুখ ॥ 

জ্বন্কিমচজ চট্টোপাধ্যায় । 
হুগলী কালেজীয় ছা । 

“সংবাদ সাধুরপ্ন”, ২৪ অক্টোবর ১৮৪৩ ] 

রূপক 

বসন্ত বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির কথোপকথন 

পতি | 
বসস্ভ বাসরে মরি, যায় রবি বর! হরি, 
ধরদী কি শোভা ধরি, দেখ না লে! দেখ না। 

মী লে! মোহিল মনে, মোহিনি লো! সঙ্গোপনে । 
বিনে তাছু। দ্রশনে, থেকে1 না লে! থেকো না ॥ 

স্্রী। 
বসন্তে বিষম শর, কালের কুন্ছম শর, 

লক্ষ করে খক্ষোপর, যাব ন! হে বাব না। 

সহজে অবল] নারী, ছাল! সহ্বারে নারি । 
সে বাশে নির্ব্বাণ বারি, চাব না ছে চাব না ॥ 

পতি । 
্মর শত প্রাশেশ্বরী, কেন সরে মন। 
কি ভয় ঘ-এতে আমি, তব নিকেতন ॥ 

মারে বদি মার শর, তব বক্ষোপরি। 
হাদে হছদি দ্রিয়ে আমি, জব বাশ ধরি ॥ 

কুলে! শিখি সখি, কেমন কৌশল । 
মন্ীর সুশোভ| শত, সবল সকল ॥ 
সুধাকয়ে সুবং করে, হাসে ফিরে বার। 

এখনে! বদন-চজ, দেখেনি তোমার ॥ 

দেখাও দেখাও সখি, দেখাও বদন । 

পূর্ণেন্দু পরিয়ে 'লাজ্জে, পলাবে এখন ॥ 
না লে! ন। লো থাক্ শন, বিহ্রি গগনে । 

নকলে মহল! ভুষি, মদ্িষে আপনে ॥ 

মত শস্শি স লি সরশ আজ ক জপ 
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গগন মণল মাঝে, নিশাকর বিনে । 
গ্রাসিতে গগন গ্রছ, গ্রহণের দিনে ॥ 
প্রবল পামর রাছ, আইলে ধাইস্ে। 

যখন যামিনীনাথ, দেখ! না পাইয়ে ॥ 
তব মুখ-শণী ভ্রমে, পাছে আপি গ্রাষে । 
গগনে থাকুক চঞ্জ, বলি সেইত্রালে ॥ 

কিন্ত লো তা হোলে রা, বাচিবে না আর । 
বেধী-ফশি বিষ থেয়ে, বাচে সাধ্য কার ॥ 

দেখ পরিয়ে প্রভাকর, প্রখর প্রচণ্ড । 

অহ্ষ্কার চূর্ণ তার, কর এই দণ্ড ॥ 

বাহিরে এপো লো! প্রাণ, এসো! লে! বাহিরে । 
চাচর নীরদ ভয়ে, তাড়াও মিছ্িরে ॥ 
নলিনী হইতে চায়, উপম। তোমার । 
নাথেরে ন! দেখে পবে, গণ্নবিশী আর । 

না লে! না লে! এসো না লো, থাকিতে তপন । 

তা হোলে পাব না তব, মুখ দরশন ॥ 

বদন চত্রম! হোলে, দিনেশ নিকটে । 

রবি চন্দ্র মিপনেতে, পাছে ঝুছু ঘটে ॥ 

তথাপি লো প্রাণেশ্বি, তাড়াও মিছিরে । 

বাছিরে! বাহিরে! প্রাণ, বাহিরে! বাহিরে ॥ 

কমল কলিকা ফুল, বসন্ত বাতাসে । 

সর্ব গর্ব খব্ব কর, বদন প্রকাশে ॥ 

না লো শশিমুখি মাা, তা করিতে করি । 

সলিলে সরোজ থাকৃ, যাক প্রাণেশ্বরি ॥ 

মধুপানে মধুকর, আসিবে যখন । 
যধি নিজ কমলিনী, না করি দর্শন ॥ 
শ্রমে ত্রমি তব মুখে, ত্রমে সে ভ্রময়ে । 
জানি পত্র মুখে পাছে, মধূপান করে ॥ 

তবু এসো এফো! সখি, এসো লো৷ তথাপি। 
তোম। খিন! প্লহিবারে, না পাখি কদাপি॥ 

স্্রা। : 

কিন্ত যে মলয় বয়, জুলীতল অতিশয়, 
অগ্রিমাএ নাই সঙ্গে তার। 

বিরহে সথ৷ না পায়, সখার সঙ্জান চার, 
সমীরের বিরহ বিকার ॥ 

খিরছহি সে স্মীরণ, করিব না পরশন, 
বিরহ্ির গানের বাতাস । 

ওই শন তার তরে, . কেষে, “কুহু কুহু" স্বরে, 

কুও বায়ু কয় তবলাশ॥ 

পতি। 

কুছু কুহু শুন যাহা, দুমেধুর ত্বর। 

তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি, অতি মোহকর ॥ 
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মানবমগুলী মূঢ়, না জেনে সকলে। 

কোকিল কলণন। এছ, তে ধ্বনিকে বলে ॥ 

র্রা। 

রহ ছাড়িয়া দাও, "আমার ছে মাথা খাও, 
কেণ কর উদ্মত প্রলাপ। 

যদি প্রতিধ্বনি হবে, ওই দেখ কুহু রবে, 

কুর্জিতেছে ফোঁকল কলাপ॥ 

পতি। 

আকাশে বিকাশে পরিয়ে, দেখি দিবাকর । 
খরায় হতেছে বর', তব কলেবর ॥ 

বনে বিকাশে বিধু, তোমার প্রেন্মসি । 
সরোবিশী সথ| সহ, সপ্রকাশ শলী ॥ 
রবি শঙ্ী একত্রেতে, বুঝি কুছ হয়। 

তাই লো কোকিশকুল, কুহু কুছ কর়॥ 

শী । 
বল দেখি তর্দল, কি কারণ ঝলমল, 

করিতেছে নবীন পঞ্বে। 

বোধ হর সেই ছলে, নবীন পল্পবদলে, 
নব খেশ পর্শিয়াছে সবে ॥ 

পি । 
বসন্ত যৌবন দিন, পেস়ে সবে রসাধীন, 

হোলে! তরু নব লতা আর। 
'পুম্পেতে পুরিল লব, হইয়াছে পুশ্পোৎসব, 

ফুল ফুটিগ্াছে লবাকার ॥ 

সে কান্সণে রীতিমত,  তরুগণে প্রথমত, 
শিশিরেতে করিয়াছে স্ান। 

পরে বৃক্ষ লতাদলে, করেছে নবীন দলে, 

শব বেশ ভূষা! পরিধান ॥ 

সগুষরে ভ্রমর কেন, নিকুঞ্জ নিকরে। 
“গণ গুণ” করি অলি নিকযে কি করে।॥ 

পতি। 

বতেক নাগর কুলে, প্রফু কুনুম তুলে, 

নাহি দেয় মধু মধুকয়ে। | 

অলি তায় ফ্রোধভরে, অন্তর জন্বেধণ কষে, 
হাল! দিতে নাগর নিকরে ॥ 

করিতে মানস পৃ, দর্শন কমল তুণ, 
তব ত্র মদন ধন হত। 

'কিন্ত তাছে গুণ নাই, গুণ চেয়ে ভ্রমে তাই, 
গুণ গুণপ্মবে অবিরত ॥ 

কামিনী । 
মিরঘ্ দীলাকাশ, শশবন্ব সপ্রকাশ,  . 
ন্বলস্ের বিাবন্ী, কিব। শোভ] ধন্মিছে। 

কেন দরশন করি, শশাঙ্ক গগনোপরি, 
পাশে লক্ষ তারাগণ, কত শো কৰিছে ॥ 

পতি। 
গগন তোমান কূপ, ফোরে দরশন। 

সহ্ত্র তারার চেয়ে, সহ্ত্র নয়ন ॥ 

শশাষের দীপ ছ্যেলে, দেখে ভাল করি। 
বারু শবে প্রশংসায়, খলে মি মরি ॥ 

কামিনী! 
দেখ দেখ প্রাণ লখ!, কুন নিকরে। 
নেচে নেচে হেলে ছলে, কত শোতা করে॥ 

কেছ্ রাঙ্গ', কেহ নীল, শ্বেত কেছ কেছ। 

বিমল কোমল কিব! তাহাদের দেহ ৪ 

পার। 

শুনিয়ে তোমাধ্ি ভূষণ বব । 
মনে কখধেছিল কুন্ুম সব 

ঘল বেঁধে বুঝি আনি নিকরে। 
এসেছে বুঝিবা মধুর তরে || 
যনে করিয়াছে দিবে না মধু। 
ছলে ঘাড় নাড়ে 'না না শা বধু" || 

কানে কারে! ছিল বরণে তম । 
বলে কেছ নাই জামান সম।। 

কিন্ধ তোমা দেখি সে লাজ পায়। 
অধোষুখে দেখে কিবর্ণপায়।। 

তাই হেট মাথা কুক্ুমচয় । 
কেহ অভিমানে বক্ষে না রয়।। 
বরণ নাশিতে ভূবেতে পড়ি । 

কাদ। মাথি দেয় এ গড়াগড়ি ॥। 
কামনী। 

মলিন ছিল হে কমল শীতে 
বসন্তে কেমণ সুপ্রকাশিতে ॥ 

ফেমন সুশ্দর জা মরি মরি। 
মনে হয় যেন হুদয়ে ধরি।। 
ফুটেছে সকল কমলদ । 

বরষ্জিম শ্বেতাঞ্ত সুনিরমল ॥। 
তাহার উপর শীহার কণা। 

আশে পাশে শোতে দেখ দেখ না। 

প!ত | রঙা 

দরোজিনী সদ খেষেতে মণ্ধে। 
তোমানন সমান হবার তরে ॥ 
দেখেছে তোমার বদশোপরে । 
পাশে স্বর্ণ ভূষা! কিরণ করে ॥। 
তেমনি কিরণ ধিখান় আশে । 
নীছারের কণ] রেখেছে পাশে | 

শুবন্ধমচন্র চ্টাপাধ্যায় 

1 সগ.ল কালেজের ছাতর। 



বুদ্ধের ব্রক্মবিহার ও বোধিসত্বের আদর্শ 
আসুজিতকুমার যুখোপাধ্যায় 

খর্গীতষ বুদ্ধ তাহার পূর্বজ্জীবনে যোবিসত্ব ছিলেন । জাতকে 
দেখিতে পাই, এই বোধিসত্বাবস্থা় তিনি সর্ধদা সর্ধপ্রামীর 
ছিতনুখ সাধনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেম। সর্বজীব- 

জগতের সুখ ও ফল্যাণের জন্ত নিজের সর্ব, এমন কি জীবন 
পর্যস্ত উৎসর্গ করিতে তিনি সতত উদ্যত ছিলেন। বোধি- 
সন্ত্বের আদর্শ কি, তাহা! জাঙকে কথিত বুদ্ধের পূর্বজীবনের 
এ কখিকাগমূহ্ হইতে কতক বুঝা যাইবে। 

'বোধি' অর্থাৎ বোধ বা জান। সত্ব অর্থাং প্রামী। 
প্ঞানের জভ যে প্রাণ (প্রচেষ্টা করিতেছেন )" তিনি বোধি- 

সন্ব। ইছা হইল যোবিপত্ব শবের আক্ষরিক অর্থ। বোবিসত্বের 

আদর্শ যেখানে বিস্তারিত ভাবে উঞ্জিখিত হইয়াছে, মছাযান 

বৌদ্বগণের পরম প্রিয় ও প্রামাণিক সেই 'বোধিচর্ধাবতার" 
গ্রন্থে ইহার ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :.--”্পর্বজীবের 

উদ্ধারের উদ্দেশে বোধিপ্রাপ্তি মিষিভ যে সংকল্প এসং সেই 

লঅংকজসাধনের জন্ত যে-প্রয়াস, তাছার নাম বোধিচিভত ।৮১ 

এই বোধিচিত্ত যিনি বরণ করিয়াছেন (বা এই বেো'ধিচিড 

খাফার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে ), তিনি বোবিসত্ব |” 

সংগ্কত, চীন ও তিষবতীর ভাষায় রচিত ও অনুদিত 
মহাযান বৌদ্-শাঘ়ের জর্থত্র এই বোধিসত্বের আদর্শ, এবং 

কোথাও কোথাও আত্মত্যাগ বোবিলত্ত্বের অপূর্ব মক্মামঠিত 
জীবনকাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

বোবিসত্ব একধারে জান লান্ত করিবেন ও কর্ম করিবেন, 
জ্ঞানলানের জন্ত কর্ম কছিবেন এবং কর্ম করিবার অন্তও 
জানলাগ্ড করিবেন, একটিকে ছাড়িয়া! অন্তটি হইবার নছে। 

সেই আমরা দেখিতে পাই, বোধিগত্ব একদিকে যেমন ধ্যান 
করিতেছেন অভদিকে তেমনি জীবসেবাদি কর্মও করিতেছেন | 
বৌদ্ধশান্তে ধ্যানের নয় প্রেকার শুর বা সমাধির উত্ভপ্োোভর 

শ্রেষ্ঠ নয়টি অবস্থায়ৎ বিষয় উদ্লিখিত আছে। বুদ্ধদেব নিজে 
এই নয়টি স্তরেক সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেদ ।৩ এই 

০ ৪. 0 রাজপথ 

১। 'বাধিচদাহভায়প।দকা, প্রথম পরিচ্ছেদ, পূ ৬। ১৫। 

২। ইহার মধ্যে প্রথম চারিটিতে রপে৭ (11866) উপলবক্ি 

হয়। জবশিষ্টগুলিতে রূপের উপলব্ধি হন না। নরসটি হইতেছে 

সমাধির সর্বশেষ অবস্থা, বখন সর্বপ্রকার চেতন। ও অস্ভৃভূতি স্পৃ্ 

ভাবে নিরুদ্ধ হয়। 
প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, তাহার দেহ উ্ণ থাকে, প্রাণ বহিগত হয় 
ন। এবং ইঞজ্জিয়সমূহ নষ্ট হয় ন1। 

৩) দীখনিকায়ের মহাপরিনিববাণ হতে উক্ত হইয়াছে যে, 
বুদ্ধ পরিনির্বাণের পূর্বে ধানের এই স্তরে প্রবেশ বরেন। আনন্দের 
তখন ধারণ! হয়, তথাগত পরিনিরাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি 
উদ্ধি হইয়া 'ভাস্ত জঙ্ুরুত্বকে প্রশ্ন করেন ; তত্ব অনুরু্ধ, ভগবান্ 
কি নির্ধাণ প্রাপ্ত. হইলেন? অঙ্ুক্দ্ধ বলিলেন ; আনন, ভগবান 

এই অবস্থায় মুতের সহিত সমাধিস্ব ব্যক্কির : 

নয়টি ্ায়ের প্রথম তর প্রাপ্ত হইবার জগ্জ যাহা যাছা! ধ্যানের 

অবলম্বনস্বয্নূপ এছণ করিতে হয়, তাহাদের একটি হইল-_ 
“অপরিমেয় চিত্ত ।”' মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই 
গ৭ চতুষ্ট়কে “আপরিমেয় চিত” বা *বরজ্মবিহার"”৪ বলিয়া 
বৌদ্ধ-শাছে অভিছিত করা হইয়াছে। 

বৈদিক ও বৌদ্ধগণ উতয়েই এই চান্িটি "মনোভাবকে” 

যোগসাধনার অপারছার্য জঙ্গরূপে স্বীকার করিয়াছেন ।৫ তবে 

বৌদ্ধগণ ইছাদিগকে অধিকতর বা!পক এবং কখনও ব। বিস্ভিনব 

অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন ! “মাত যেভাধে নিজের একমাত 

পুঙ্তকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমত্ত জীখগণের জঙ্গ 

চিন্ভকে সেহ 'অপরিমেক্ ভাঁবে' ভাবাধিত কর ।” সুত্তনিপাত, 
১/৮।৭। মৈস্থীপাধনা, পৃ. ১৬। 

এহপূপ ( পরিমাণছীন ) মনোভাবকেই “অপকর্মের চিত্ত” 
বল! হইয়াছে। 

ইহার মধ্যে পুত্র প্রেমাহরপ প্রেমকে মৈজী খল হয় £- 

গণবান একমাআ পুঞজের উপর যেমন কোন গৃহদ্বামীর মজ্জাগত 
প্রেম, সমস্ত জীবের উপর সেইব্প মক্জাগত প্রেমই হইল মৈত্রী । 

এই মৈত্রী যখন বিরাটরূপ ধারণ ক'গয়! মহা! মৈআীন্মপে 

কাহারে! চিতে উৎপন্ন হয় তখন তিনি নিজেক দহ, নি্জের 

জীবন নিজের সমণ্ড কলঠাণেয় সূল ( কৃশলমুল )৬ পর্যন্ত সমস্ত 

ীবজগংকে দান করেন; অথচ তাহার ফোন প্রতদান 
আকাজ্ক! করেন না। |শক্ষাসমুচ্চয়, ১৪৬,২৮7 | মৈতরীদাবনা, 
পূ. ১৬-১৭। 

নির্বাণ প্রাপ্ত হয় য় নাই, ভিনি শনংজ্াবেদিভনিরোধ* সা প্রাপ্ত 

হটয়াছেন। 
৪। ব্রহ্ধবিভ1র--“বক্ষবিহার” শবের এইকপ অর্থ করা 

তইয়াছে :-ত্রঙ্ষার চিত্ত বিশুদ্ধ নির্দোব। তিনি নির্দেধ চিত্তে 
বিভার করেন। এই মৈত্রী করুণাদির দ্বার! যোগ্সিগণও ব্রহ্মনম 
হইন! নির্দোষ চিত্বে বিহ্বার করেন।। জুতরাং ইহ। “বক্ষবিহার ।” 
বিজ্দ্ধিম্র। ৯ম, পরি। মগ্থাযানীদের বোধিচর্াবভারের ৯ম 
পরিচ্ছেদের ১৫ ক্লোকে, চিত্তের ক্ষত বা! অন্ত প্রাপ্তির 
উল্লেখ আছে। 

৫€। যাহার! সথুখভোগ ক:রতেছে তাহাদের হুখে সুখ (বন্ধুর 

চায় াচরণ ব। মৈত্রী )। বাহার। ছুঃখতোগ করিতেছে তাহাদের 
£খে ছুঃখ (করুণ! ), খাহার। পুণ্যাত্বা, তাহাদের পুণাকমে 

আনন্দ (মুদিত। ) এবং যাহার পৃণ্যাত্ব। নহে, অব যাহার 
পাপী, তাহাদের প্রতি গদাসীন্ ( উপেক্ষা! ), এই. ভাব অভ্যাস- 
করিতে করিতে মন "প্রসন্ন, প্রশান্ত হই! যাইবে (এবং তখনই ) 
ভা! একাগ্র কর! সম্ভব হইবে ) পাতঞ্জলদর্শন, ১।৩৩। 

৬। ফ্োধ, লোড ও যোছের অভাবকে বৌদ্ধশান্ত্রে “কুপল 
মূল” বল! হইয়াছে । এই তিন বৃত্তির অভাব” ব। সিরা 
কুশলের ( ব1 কল্যাণের ) দুল বা উৎস'। 



৭1 ঠূমৃত্রী। করুণ। ও মুদ্িতা অপেক্ষাও উপেক্ষ। উৎপল 

আতপুত্রের প্রতি পিতার যে প্রেম, (আত) জগতের প্রতি 

এসেইরূপ গ্রেষ্ষই হুইল করুণা ।-_যোবিচর্যাবতার, ৯।৭৬। 

এই করুণা যখন পরিবধিত হইয়া! কাহারে! অন্তরে মহা-করশা 
ক্মপে উদিত হয়, তখন (আর্ত পুজজের পিতা যেমন নিজের 

কথ' না ভাবিয়া সর্বপ্রথম পুত্রের আরোগ্য কামন! করেন, 

সেইরূপ ) তিনি সবপ্রথম জগতের অভ সমস্ত প্রানীর বোবি 
কাজা] করেন-_-নিজের নহে । শিক্ষা, পৃ. ১৪৬। মৈত্রী, 
পৃ. ১৭। 

অছের দুখে যে মুথপ্রাপ্তি, অঙ্ভের আনমনে যে আনঙ্গ- 

লাভ তাছাই হইল মুদ্দিতা। 
উপেক্ষা--(১) ওদাসীভ (২) ছুখানভূতি বা ছুংখাহুভূতির 

অন্ভাব। (৩) অনাপক্তি। প্রেম ও করুণার প্রাণ ভরপূর 

রুছিবে কিন্ত আপক্তি রছিবে না, ইহাই বোবিসন্ত্বের সাধন] । 
এই অপরিমেয় চিভের ভাবনার দ্বার! ধ্যানের প্রথম স্তর, 

ব সমাধির প্রথম অবস্থ। প্রাপ্তি হয় !৭” 

বোধিপত্তের শিক্ষা ও কর্ম আরম্ভ হয় এই চারি “অপরিমেয 
'চিত্তের” অভ্যাস ও প্রয়োগের ধার! । এই শিক্ষা! তাহার 

জীবনে এরপ চর্িতার্থত। লাভ করে যে, ঠাঙার দেহ যখন 
ছিন্ু হইতে থাকে, তখনও বেদন! তাহাকে অভিভূত করিতে 

পারেনা । তখনও তিনি শর্বজীবের জঙ্ড মৈত্রী বিস্তার 

করেন ।--শিক্ষাসমুয়) পৃ, ১৮৭ | যাহার] তাহার দেহ ছিন্ন 
ক'রতে থাকে, তাহাদের মুক্তির জন্ভই তিমি সমস্ত সহ করেন। 

এ পৃ, ১৮71 মৈত্রীসাবনা, পৃ. ১৯। প্রেমের গভীরত1| এবং 
উচ্চভুরের সমাধিষ্প্রাঙ্ির দ্বারা ইছ। সস্ভব হুয়। 

বোধিসত্ব বলেশ £--প্রাণিগণ ধড় অসঙ্থায় । ক্রে?ধ, লোত 

ও মোহ্ তাহাদের অভিভূত করিয়! রাখিয়াছে। নুতরাং 

এমন কেন কুশল-কর্ম করিবার শক্তি তাদের নাই, যাহার 

দ্বার! তাহার! নিজেদের উদ্ধার করিবে। তাহারা যখন 

নিজেদেরই উদ্ধার করিতে পারে না, তখন অন্তকে উদ্ধার 

করিবে কিরপে? 

কর! অধিকতর কঠিন। বে উপেক্ষা ব্যতীতও কেবলমাত্র 

মৈত্রী, করুণ ও মুদিতার দ্বারাই ধ্যানের প্রথম স্তর, এমন কি 
ধিতীষ ও তৃতীয় স্তর পর্যন্ত প্রাপ্তি হয়। উপেক্ষার দ্বার! (যেহেতু 
উহ! চিত্তের উন্নততর অবস্থায় উৎপন্ন হজ) চতৃর্থ স্তর পর্যন্ত লাভ 
সয়। 

৮। বৌদ্ধ-শান্ত্রে আছে--“চিত্তস্থিত্তি* নামক একপ্রকার 
পমাধি প্রাপ্ত হইলে মানুষ সর্ব ব্যাপাবেই আনঙগলাভ করে। 
তখন আনন্দ ভিল্ন জন্ত কোনে অন্থডূতি চিগ্তকে স্পর্ণ কগিতে 
পারে না । তখন হস্ত, পদ. কপ, নাসিক! দিন ব! চক্ষু উৎপাটিত 
হইতে খাকিলেও ব্যথ। প্রাপ্তি হয় না। ইক্ষুর গায় নিশ্পেবিত 
বাঁ তপ্ততৈলে নিধি হইলেও তখন বেন! হয় .ন| ।--শিক্ষা 
কামুটচফ। পৃ. ১৮১। | 

বুদ্ধের ত্রজ্গাবিহার ও বোধিসন্তবের আদর্শ ৩৫৯. 

“কুতয়াং আমিই সকলের ছ:খের ভার গ্রহণ করিতেছি । 
জগতের সমস্ত প্রানকে আমায় মুক্ত করিতে হইবে। লমস্ক 
জগংকে উদ্ধার করিতে হইবে ।- শিক্ষা, পৃ. ২৮০-৮৭ ; মৈত্রী, 
পু. ২০-২২। "আতুর যাহারা! আমি তাহাদের ৬ষধ হইব। 
বৈদ্য হইব। রোগ দূর না হওয়া পর্যত আমি তাহাদের 
শষ]াপার্থচান্নী পরিচারক হইব । “দরিভ্রগণের অক্ষর নিপ্ধি- 
স্বরূপ হুইয়] নান! উপকরণরূপে আমি তাহাদের সম্মুখে 

উপস্থিত থাকিব ।” “আমি অনাথের নাথ, পথিকগণেন পথ- 
প্রদর্শক এবং নদনদী উত্তরণকামীর নৌকা ও সেতু হইব ।” 
“আমি দীপাকাক্ষীর দীপ, শধ্যাভিলাধীর শষ) এবং 
ছ্াপাকাজ্জীর দাগ হইব ।” “এই ভাবে অনত্ত আকাশগ্রমাণ 

অপরিমের জীবগণের আমি ( পঞ্তুতের ভায় ১ নানারপ 
ভোগের উপাদান হইব। ঘতদিন পর্যন্ত সমত্ত জীব নির্বাণ- 
লাভ না কয়ে ততদিন পর্যন্ত জমি তাহাদের উপজীবিকার 
উপায় হইব |” বোবিচর্ধযাবতার, ৩।৭--২১ 7 মৈশ্রীসাধনা, 
পৃ. ২২---২৪। 

বোবিসত্ব বীর-সাধক | তাহার ধর্ম বীর-ধর্ষ। বলহীনের 
বারা উহ প্রাপ্ত হইবার নছে। শাঙছ্গে আছে, “বায়ু বিমা 
যেমন গতি সম্ভব নহে, গেইরাপ বীর্য বিন! পুণ্যও সম্ভব নছে। 

বীর্ঘ বিনা ক্ষমাগ্ডণ অর্জন হয় না। সুতরাং বীর্যবান্ হ্ইয়া 
ক্ষমা! অভ্যাস করিবে । বীর্ধেই বুদ্ধত্ব অবস্থান কর্িতেছে। 

বোধিচর্ধাবতার, ৭১ | যাহার] ' আমাকে মিথা। কলকে 

কলফ্িত করিবে, যাহারা আমার শারীরিক ও মানসিক 
'অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, তাহার! 
এবং অবশি্ অন্ত সকলেও যেণ বুদ্ধত্ব লাত করে। “সর্ব- 

বের যথেচ্ছ স্থবলাতের জত জামার এই দেহ। আঘাত 

করুক, মি করুক, ধুলির দ্বার! আচ্ছন্ন করুক, তাকাদের 

সুখকর যে-কোনে। কার্য তাহারা করুক, তাছাদিগকেই এই 
দেছ সমর্পণ করিয়াছি ।-__-এ, ৩1১২-১৬ | মৈত্রী, ২৪-২৫ | 

বীর বিনা এমন কথ! কে বলিতে পারে? ইহা! শুধু 
কথার কথা নহে, ই! জীবনে সার্থক করিয়া গিয়াছেন, এমন 

বোধিসন্তের নৃষ্টান্তের অভাব নাই । শক্র যখন শুন্তবার্থী বোধি- 
সত্ব আর্ধদেবকে হৃতার উদ্দেষ্তে মারাস্বক অগ্রাধাত করিল--- 
তিনি তখন তাহাকে শান্তভাষে উপদেশ দিলেন; “বৎস, 

& দেখ জামার কাধায় বনতর। এ আমার ভিক্ষাপাজ। উহ্! 
লইয়া ভিক্ষুর বেশে সন্ত হইয়া এখনই এ পার্বত্য অঞ্চলে 
পলায়ন কর ।” 

গরু মরণাপ্ন। শিল্পগণ চতুর্দিকে রোষন করিতেছে। 
কেহ কেছ মর্মতে্দী করুণ কষে প্রশ্ন করিতেছে-__“ফে হ্ত্যা 
করিল? এমন মৃশংস অত্যাচার করিল কে?" “বহুত ওর 
প্রশান্ত বনে উভয় ছিলেন ৫ 

“নাছি প্রাণ, নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা নাহি অত্যাচায় । 
জন নাকি, স্বত্যু দাছি, নাছি সুখ, হঃখ ছাছাকায়। 
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কে তোমার প্রিয়জন ? কার ভয়ে কর অশ্রপাত? - 
কে মারিল? কে মিল? কে করিল কারে অন্রাঘাত? 
ছিন় হোক মোহবন্ধ সব। মিথ্যা দি হোক তিরেখহিত । 

মহ! বে)াম-সমান-শুরততা-শান্ত-শিবপ্রপঞ্-অতীত ।” 
প্রবাসী, ক্যেষ্ঠ ১৩৪৯। 

” অনেকের ধারণা, ভারতীয়গণের যাহা কিছু সাধন! সমত্তই 
নিজের মোক্ষলাভের জন্ত। মৈত্রী, করুণার অভ্যাস বা! জীব- 
সেবাদি লমত্ত শুভকর্মেরই এই একমাত্র লক্ষ্য । উহার হবার! 

নিজের মোক্ষলাভ হয় বলিয়াই উহা করা হয় । উচ্ছা নিজেয়ই 
স্বার্থসিদ্ধির জন্ত, পরের জন্ত নছে। 

সর্বদেশে, সর্ধজাতির মধ্যে, সর্বসময়েই এইরপ একদল 

লাধক দেখিতে পাওয়া যায়, খীহার! কেবল নিজের মুক্তির 
জন্তই সাধন! করিয়াছেন বা করিতেছেন । কিন্ত “ভারতীয় 

লাধকগণ লকলে নিজের যোক্ষের জন্তই সাধনা করিয়াছেন”_ 
এ্রইরাপ ধারণা নিতান্বই অজ্ঞতা প্রন্থুত । 

“আতুর অভাজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া! আমি এক! মুক্তি 
চাছি না।_ ভাগবত, ৭1৯৪৪ । 

“আমি স্বর্গ চাহিনা, মুক্তি চাহি না_-সমস্ত জগতের ছুঃখ 
মৈন্প ক্লেশকেই আনি বরণ করিতে চাই। যত দিন পর্ধস্ত 

শেষ জীবটি মুজিলান্ নম! করে, তত দিন পর্যন্ত ঘার-বার 
আই বিশে জন্বপ্রহণ করিতে চাই ।”_ ভাগবত, ৯২১১২ । 

মৈশ্রী, পৃ. ৬৪। “একটি প্রানীর জয় হৃটিয় শেষিন পর্যন্ত 
আমি এই জগতে অবস্থান করিব ।”- শিক্ষা! লমুচ্চয়, পর. ১৪। 
মৈজ্রীসাধনা, পৃ. ৬২ | জ্বীবগণ যখন হঃখবন্ধন হইতে 

মুক্ত হইতে থাকে, তখন প্রাণে যে আনঙ্গসাগরের সরি হয়-_ 
তাহাই পর্যাপ্ত । রসহীন শুফ মোক্ষে কিপ্রয়োজন?” এ, 
প্. ৩৬০ ; বোধিচর্ধযাবতার, ৮1১০৮ । মৈক্রীসাধনা, পৃ. ৬২। 

ইহা? ভারতীয় বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণই বলিয়া 
গিয়াছেন। বোবিসত্বগণের এই লাঁধনা যে কতদূর পরার্খপর 
তাহা নিয়ে আরও স্পষ্ট কর! যাইতেছে £-_-”হহার! যে ' 
ধর্মীবন ঘাপন করেন, নিজ চরিতের পবিত্রতা ঘ্নক্ষা কয়েন, 

তাছা! শ্বর্গের জগ বা ইন্তরতবলাভের জন্য নহে। কোন 

ভোগ, কোন ধএঁখখবর্খ, দেহের বিশেষ বর্ণ, রূপ ঘা! লৌন্ষর্ষলাতের 
জন্য, হশের জন্ত কিংবা পশুজন্থ বা নরকাদির ভয়ে তাছা! 
ইহার! কমন না1। সর্বজীবের হিতের জন্য, দুখের জন্য, 
কল্যাণের জবতই হার! বর্মজীবদ যাপন কফরেন। নিজের 
চরিজ রক্ষা! কছেন।”-__শিক্ষা, পৃ. ১৪৭, মৈত্রী পৃ. ১৮। হারা 
প্রত্যেকে বলেন, “আমি যে এই অস্থতয় সম্যক সন্বোধিয় 

জন্গ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, উহা! কোনরূপ ইল্রিয়সুখের 
জাশায় নহে, কামোপতোগের অন্ত দহে। আমান লর্বজত! 

উৎপাদন সর্ধজীবহগতের উদ্ধারের জ্ 1”- শিক্ষা, পৃ. ২৮১। 
“জগতের লকল জীবের জত আমি আনাম কৃশলমূল উৎপর 
করিতেছি, উহাকে পরিণত অবস্থ! প্রাঙ্ড কযাইতেছি। উহা 

প্রবাসী 

মৈত্রীসান!, পৃ. ২১। 

১6 

সকলের উদ্ধারের জঙ্গ নিয়োগ করিঘ। শিক্ষা ২৮২-। আমি 
আমার কুশলমূলফে এদন ভাবে পূর্ণতায় পণ্পিশত করিব, 
যাহাতে লমত্ত প্রাণী পরম দুখলাভ করে। অনন্ুতুত আনন্দ 
অধিগত হৃয়। সর্বজঞতার আনন্দ প্রাপ্ত হয়। শিক্ষা, ২৮১, 
জগতের সর্বজীবের হুূর্গতিতে অবস্থান করা অপেক্ষা বয়ং 

আমি একাকীই হুঃখ ভোগ করি। আমি দ্ষেচ্ছায় নিজেকে 
বন্ধক রাখিয়া! তাহার পরিবর্তে সমস্ত জগতকে নরক হইতে, 
পশুজন্ম হইতে, যমলোক হইতে উদ্ধার করিব। জর্ধজীবের 
হিতের জঙ্জ সমন্ত ছুংখ-বেদন! আমি আমার এই নিজের দেছেই 
ভোগ করিব। শিক্ষা, পু. ২৮১। মহাযান শুআালংকার, 

১৩1১৪ । আমি জামার এই দেহ সর্ধজীবের জন্ত উৎসর্গ করি- 
কাছি। জমার সর্ধ বাহৃসম্পদ্, ধাহার যাহা কাজে লাগিৰে 
তাহা তাহাকেই দান করিঘ। হত, পদ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, 

মজ্জা, মন্তক এবং অঙ্গ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যে যাহ চাহিবে। আমি 

তাহাকেই তাছ! দান করিব। ধন-ধাক্গ, শঙ্তাদি, স্বর্ণ রোৌপ্যাছি, 

মণি-সুক্তাদি, অশ্ব, রথ, শক, গ্রাম, নগর, রাজ্য, দাপ-দাপী, 
পুঞ-কন্যাদি বাহ্ বস্তর আর কথ! কি--জআামার যাহ! কিছু 

যতক্ষণ বিস্তমান থাফিবে ততক্ষণ বাছার যাহা প্রয়োজন 
তাহাকেই তাহা! দান করিব । অন্কতাপ না করিয়া! ক্ষোস্ত- 
বঞ্ধিত হৃদয়ে কোনোনপ প্রতিদানাকাঙ্ষা! পরিত্যাগপূর্বক, 
নিরাসন্ত ভাবে সধজীবের প্রতি করুণা ও অন্থকম্পা বশত 
আমি এই সমস্ত দান করিব। শিক্ষা, পৃ. ২১। যে কুশলমূল 
বা! ধর্মভাননৈপুণ্য সর্বজীবের প্রয়োজনে আদিবে না তাহা 

যেন আমার মবো উৎপন্ন নাহয়। এ, পৃ. ৩৩। পুখাত্যাগেও 

বদি পুণ্য অর্জন হয় তবে তাহাও আমি নিজের জন্য কামন। 
করি না, তাছাও পরেরই জন্য । এ, পৃ, ১৪৭। 

সর্যজগতের সর্বঙ্গীবের প্রত্যেকটি ছঃখ-বিপ্ দুর করিবার 
জন্য আমি এরই জগতে ঘঅনস্ত কাল অবস্থান করিতে উদ্ধত 

রছিয়াছি।” এ, পৃ. ২৮১। 

শত্রু মি সকলকেই সমান ভাবিব কেমন করিয়া? আমার 
সর্ধনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা কক্সিব ? 

আমার পরম শক্রকেও ভালবাসিব ফেন ? কেন তাহার কুশল 

কামন! ফরিব ? আমাদের মনে স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন জাগে, 
বোধিসত্বগণ এই ভাবে তাহার উত্তর দেন ৫ 

"যখন কেহ কোনে! দণ্ড বা জন্য কোনে! অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিয়! আমাকে আধাত করে, তখন আমি এ ঘগাদিয় উপর 

জুদ্ধ হই না। এ দগাদিযাহারঘ্বার! প্রেরিত হয়) তাঙারই 
উপর ভ্ধুদ্ধ হই। অতএব হেষের দ্বার] প্রেরিত জীব যখন 
আমাকে আথাত করে, তখন. জীবের উপর ঘ্বেয নল! করিয়া, 
দ্বেষের উপরই আমার দ্বেষঘ করা উচিত । যাহার ছার! আমাকে 
জাধাত কর! হয়, দেই অন্তর এবং যেখানে আমি আঘাত পাই 
দেই দেহ, এরই উভয়েই ছঃখের কারগ। অন্রধার্্ী- শক, 
এবং দেহধার়ী বমি, এই উভয়ের হধ্যে কাকার উপর জুচ্ক 



মাস 

হইব? যাহান্িগকে আমি অপকাক্সী মনে করি, তাহাদিগকে 
অবলম্বন করিয়া ( অর্থাৎ তাহাদিগকে ক্রমাগত ক্ষষ! করিতে 

করিতে ) আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। আমি আমার পরম 

প্রয়োজনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাগ্ডণ লাত করি। এপিকে আমাকে 

অবলম্বন করিয়া, তাহাদের হিংসাদেযাদি উত্পন্ন হয়, তাহ? 

দের অবনতি ও ছুর্গতির অন্ত থাকে না। তাছা হইলে দেখা 

যাইতেছে, আমি যাছাদিগকে অপকারী মনে করি, বস্তুত 

তাহার! আমার উপকারী এবং আমিই তাহাদের অপকানী | 
ইহার বিপরীত পিদ্ধান্ত করিয়া, ছে খলচিত্ত, ফেন তুমি 
জুন্ধ হইতেছ ?”-..--বাধিচর্ধাবতার, ৬1৪১-৪৯) মৈত্রীসাধনা, 
গু ৩৭-৩৮ । 

ত্যাগের মধো ঘশ ও সন্মান ত্যাগই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা 
ছরঙ্ছ। এমন অনেক মঙ্থাস্জা আছেন, যাহার] সর্ধন্য তাগ 

করিয়াছেন । কিন্ত &ঠ ঘশ ও সম্মানের মোহ পণ্রত্যাগ করিতে 
পারেন নাই । বোধিসন্ত কিন্ত, এই যশ ও সম্মানকে বন্ধন 
মনে করেন, তাহার যশ ও সম্মান যাহারা নষ্ট করে, তাহা- 

দিগকে তিনি মুক্তিদাতা বনু মনে করেন । তিনি বলেন £-_ 
“আমি মুষ্তিকামী। জাভ ও সম্মানাদির বন্ধন আমার 

ঘোগা নছে। যাহার! আমাকে এ বগ্ধন হইতে মুক্ত করে, 

তাহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কিক্ধূপে 1? আমার স্ততি, 

যশ ও সন্মানাদির ব্যাধাতের জন্য যাহার! উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহারা জামাফে অপায়-পতন হইতে পরিজ্ঞাপ করিতেই 
প্রত হইয়াছে | ভুঃখে প্রবেশকামী আমার সন্ুখে তাছার! 
রুদ্ধ কপাটরপে খিরাজিত হইলেন | উচ্ছা যেন মহ| কারুশিক 

বুদ্ধের প্রভাব বশতই সম্ভব হইল। এইক্সপ উপকারী যাহারা, 
ঠাহাদের উপর আমার বিখ্যে হয় কিপে? ইহার ধার! 
আমার পুণ্যের খিছ্ব হইল, এইরূপ মনে কাপিয়?ও কাহারও 

উপর ভ্ুদ্ধ হওয়া উটিত নছে। কেননা, ক্ষমার সমান পুণা 

নাই এ্রধং এই বক্তির জন্যই সই পুণ্যের সুযোগ উপন্িত 
হইল। অসহ্যুঃ আমি যি তৎন মিজেন্স দোষে তাহাকে 
ক্ষমা না করি, তে আম। দ্বারাই জামার পুণ্যের বিদ্ব হইল। 

পুণোর কাক্সণ উপ-্ত থ।ক| সত্বেও আমি পুণা অর্জন করিলাম 

না।” 

যদ্ধি কেছ বলেন, আমায় ক্ষমারূপ পুণা অর্জন হউক, এরপ 

ফোনে! সদ অভিপ্রার শঙ্কর নাই। অর্িকত্ধ অপকার কন্ি- 
বার ছ$ অকিপ্রারই তাহার ল'স্ত চিত আচ্ছর করির! রছ্য়াছে। 
বোবিসত্ব ভাঙার উত্তরে বলিতেছেন £__ 

, শঅপকারের অভিপ্রার রহিয়াছে বলিয়াই তো শত্রু ক্ষমা 
সিদ্ধির কারণ। অপকণরের অভিপ্রার না লইয়া, বদি বৈষ্টের 
মত তিনি জামান হিতচেষ্ট। করিতেন, তবে কি তাহার উপর 
আমার ছেষের লন্ভাবনাই থাফিত, না! ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত? 
'তাছার হট জভিপ্রায়কে অবলম্থণ করিয়াই আমার ক্ষমা উৎপৰ 
হয় । অতঞব তিনিই ক্ষমার কারণ। ভিনি আমার সম্র্মের 

বৃদ্ধের ব্রহ্মবিষ্থার ও বোধিসত্তবের অদর্শ ৬৬১ 

ভায় পৃজনীয় ।৯ এ, ৬।১০০-১১১। মৈত্রীসাবনা, ৪১-৪৫। ই 

মহাকআ্াগণের চরিতসমূছ অলৌকিক অন্ভূত। ইহারা কাহাকেও 
ছুঃখ দেন না। সকলের সকল ছঃখ চুর করেন। হুঃখেক 
মধ্যেই হছারা বাস করেন । কিপ্ত ছঃখকে ভয় করেন না। 
হঃথের মধ্যে বাস করিলেও ( বাসনানুক্ত বলিয়া ) হারা হঃখ 
হইতে যুক্ত । কল্পনাতেও ইঁছাদের ছঃখ নাই, অথচ ছুঃখকেই 

হার! বরণ করিয়া লইয়াছেন।-_মহাযান স্থজালংকার, 
১৯৬৮ । মৈত্রী, পু, ৬১। হঁহাদের দুখেও আনন, ছখেও 
আনন্দ | জীবগণের জন্ত বার-বার নরক-বাসেও ইহাদের কই 
হয় না। এ, ৪1২২7 ১৩।১৪। মৈত্রী, পৃ, ৬১। বাহার জন্ত 
মান্য ধন আকাজ্ষা করে, হছার! তাহাই সকলকে দান 
করেন। দেহরক্ষার জন্কবই লোকে ধন আকাঙজ্ষ! করে, অথচ 
সেই দেহই হার! শত শত বার ( পরের জজ ) বিসর্জন দেন। 
দেহ দান করিয়াও ইহাদের ছঃখ হয় না, ধনদানের কথা কি! 
ইহা সতাই অলৌকিক! কিন্খ ইহ] অপেক্ষাও অলৌকিক 

হইতেছে সেই আনন্দ, যাহ] ইহার! সেই (খলিধানের) ছঃখেক 
দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন ।- মহাযানক্তুত্-_ ১৬।৫৮1৫৯ 3. 

মৈত্রী) পৃ, ৬১-৬৩। 
বোবিসত্তবের আাপ্ট্োৎসর্গের এই সাধন! এখনও বৌদ্ধদের 

মধ্যে লুপ্ত হয় নাই। তিব্বতীয় সাধকগণ আজিও অন্ভুত 

প্রক্রিয়ায় এই সাধনা অভ্যাস করিতেছেন । সাধক গভীর, 
রাত্রে, নির্জন অরণ্যে অথবা দ্ুশোনে, সাধনোক্ষেন্টে গমন 

করেন । সেখানে গিয়া তিনি ভাবন! করিতে থাকেন ঘে, 
তাহার দেছের প্রত্যেক জঙ্গ-প্রতাঙ্গ ব্যাঞজাদি ছি জন্ত ও. 

রাক্ষদ-পিশাচাদি রত্ত-মাংসলোলুপ প্রাণীর ক্ষুপ্দিস্বত্ডির জন 

তিনি শ্বেচ্ছার সন্তষ্ঠচিত্ে দান করিতেছেন । এইক্প ভাবন!, 
করিতে করিতে পেই শির্জন অরণ্য অথবা শ্রশানসুমি সচকিত,. 

করিয়া! তিনি উচ্চবরে আবৃত্তি করিতে থাকেন £.... 
“ছে অনশমক্রি্, ক্ষুধাত তৃকাত” প্রাণিগপণ 1] কোথায় 

তোমর] ? সত্বর এখানে আগমন কর । আমার দেছের এই 

মাংসের ঘারা তোমাদের ক্ষুধ! শান্ত হোক, আমার শোণিতের 
দ্বার! তোমাদের পিপাসা দুর হোক । হত্ত ও চরণযুগল ছিক্ক 
ফরিয়! জামি তোমাদের দান করিতেছি । চচ্ষ ও হাংপি 

উৎপা্টন করিয়া, নলীহা, যন্ধং ও অন্ত্রসমূহ কতন করিয়া, 
তোমাদিগঞ্ে সমর্পণ করিতেছি । মাংল, অস্থি, হহ্জাসমবু 
তোমাদের সম্মুখে ভপীক্কত করিতেছি । অঞ্চলি পূর্ণ করি 
শোণিত দান করিতেছি । তোমাদের অনশনকষ্ ছয় হোক! 
তোমাদের পিশাসার ছাল! শা হোক! তোষরা পরিতৃপ্ত 

হও, সুখী হও | কাছারে! যেন কোনো ছঃখ ন] থাকে ।” 

বিজন অরণ্যে, নিজন শ্মশানে, নিস্তব্ধ নিলীথে, সেই 
অথুধ আবেষ্টনীতে, এইরূপ ভাবনা ও আন্মতি কম্িতে 

দা সত সর ০ ৮ সর মগ গজ অব 

»। অর্থাৎ সন্ধমোর সেবা কারয়! বাচা লাভ তয়, শক্র চষ্টতেও 
ভাঙা লাচ় €, সেট জকাই শক্রও সন্ধমর কা পৃজনীয়। 



৬৬২ 
০০০ রাত ( বাজান রস হারিপডু সহ রিিশউটে ০৪০০ এরপর 

করিতে, সাধক এম অবস্থায় উপনীত হন, যখন তিনি 
স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করেন-_ব্যাহাদি হিৎত্র জঙ্খগণ, পিশাচাদি 
অশরীরিগণ, সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাহার মাংস ও 
শোণিতে তাহাদের বুতুক্ষা ও পিপাসা নিষ্বত্ত করিতেছে । 
মাংস ভক্ষণ করিতেছে । অস্থি চর্ধণ করিতেছে । শোণিত 

শোষণ করিতেছে। অগ্ত্রসমৃহ চোষণ করিতেছে । তখন 
যদি তিনি বেদনা অনুভব-না করেন, ব্যথা! না পান, অনুতপ্ত 
ন! হন, যদি তিনি তাহাদের তৃপ্তিতে তৃপ্ত হন, তাহাদের লুখে 

সুখী হন, তাহাদের হূর্ধে হূর্য লাভ করেন, তাহা! হইলে তিনি 
রী সারার সিদ্ধ হইলেন ৮১০ 

১০1 বলা বাহুল্য, এই সাধনা অফ্য্ত কঠিন। ইহা অভ্যাস 
শশা শপ পি উপ পপ পপ পপর পপ রগ 

| 
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১৩৫৩ 

ভারতেও এই বোবিসন্তবের সাধনা ভিযোহিত হয় নাই! 
আজিও ভারতে বোবিগন্ব রহিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের শ্মশান- 
ভূমি তাহার সাধনক্ষেত্র । সেই পাধনক্ষেঙে এইয়াপ অপূর্থ 

আন্বোংসর্গের সাধনায় তিথি মঞ্জু রহিয়াছেন। কোৌগীনধারী, 
সর্বস্বত্যাঈী, সর্ববাহুসম্পদ্ীন, দেহমাজসন্বল এই বোবিসন্ 
তাহার দেহের শেষ অস্থিখও পর্যন্ত জীবসেবায় উৎলর্গ করিতে, 
সতত উদ্ভত রহ্ছয়াছেন । সমস্ত জগং বিন্ময়ে বিষুদ্ধ হুইয়! - 
তাহার দিফে তাকাইয়া আছে। 

কহিতে করিত, কেহ ব। উদ্মাঃ উয। যান, কেহ ক ব।  মৃতামুখে 

পতিত হন, কেহ বা স্বাস্থা হাবাইয়া বিধাদগ্রস্ত বোগরিষ্ জীবন 
যাপন কবেন! 

নব-সন্ন্যাস 
ঞ্রবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

২৪ 

প্রাণ ছারাইতে বসার কথ! বলায় টুলু উত্তর করিয়াছিল-_কি 
হান্নাতে বসেছিলাম সেইটেই দেখেছ চম্পা, কি পেলাম আজ 
ঘাজে সেটা তে! তোমার চোখে পড়ছে না। 

সেই থেকে সব কাজের মধ্যে চম্পার মন এই কথ! কয়টির 
চারিদিকে ঘুরিয়া ফির্সিতেছে। শুধু কথাই নয়, টুলুর কঠেও 
ছিল জপর্ষপ স্সিষ্$তা। কি সর্ধত্যাদী সন্ন্যাসীর এমন.কিছু 

পাওয়ার বাপার তো চোখে পড়ে না চম্পার সমস্ত ভ্রিভূবন 

খুঁজিয়া। তবে 1... 
এক ছয় উদ্যোগের সফলতা, ব্রতদিদ্ধি, সব কথ! শুনিয়। 

টৃগু কি নিঃসন্দেহে হইল যে, তাহার চেষ্টা! ফলিয়াছে,_ চম্পা 
শেষ বানের মত ফিরিয়াছে? সেদিন ম্যানেজারের ওখান 

থেকে ফিরিবার পথে চম্পা যখন টুলুকে আটকায়, টুলু দারুণ 
বিতৃফায় বলিয়াছিল-_ কেউ কি ফেরে নিজের সর্বনাশ থেকে ? 

তুমি ফিরেছ? 
শেলের মত বিধিয়্াছিল চম্পা মনে সেকথা, কেনন! 

ও সেই থেকেই ফিরিয়াছে, কিন্ত বলিবার তো উপায় ছিল না। 
টলু যি এত বিলম্ষেও সে সত্যটুকু উপলদ্ধি করিয়া থাকে । 

এই সম্ভাবনায় আনক্গটুকু চ্পান সব কাজে রহিল দিশিয়া। 
প্রথমট: সে তাহার নৃতন প্হস্থালি গুছানোয় লাগিয়া গেল। 
ছিতিনকে ঘত্তি হইতে লইয়া! আলিতে বেগ পাইতে হুইল না। 
প্রথমত গোছালে৷ মান্য চায়ই একটু ভালন্তাবে থাকিতে, 
সেগ্রিক দিয়া শৃতন জায়গ! পছন্দই মিতিনের, তাহার উপর 
হীরককে লইর়! সে যেন জোক়াগাথ! হইয়া গেছে চম্পার সঙ্গে, 
এক ধরণের আর্ত! হইয়াছেই, সেই সঙ্ষে আছে টাকার 
স্বার্থ । চম্পা আবার পাচ টাকাষ্টাফে দশ টাক! কছিয়! দিল-__ 
উাকা লইয়! তাহায় বরাবর একটা উদ্ধানতা আছে--হীসকের 

খথোরপোষের বাকি পাচট্টা টাকা মির হাতে রাখিল, 
পোশাক-পরিচ্ছদের জন্ত। প্রহ্লাদের একটু অনিচ্ছা ছিল, 
খমিটা হইয়া! যাইতেছে খেশ একটু দুর । কিন্তু খতাইয়] দেখিল 
স্ত্রী কাছে ধাকিলেই আর সবের দুরত্ব অগ্রাহ্ কর! যায়। 

বন্তিতে একটু চাঞ্চল্য উঠিল, তবে কৌতুহল সে রকম 
সঙ্দিষ্জ হুইয়| উঠিল না। ভিতরকার ব্যাপারট! কাহারও 

জানা নাই। ছেলে লইয়! চম্পার সঙ্গে টুলুর যা সম্বন্ধ সেটা 
বৈরিতারই ; তাহা ভিন্ন মাষ্টার মশাই যে এখানে নাই, 

টু একলা, দেকথাও প্রায় কেহই জানে লা। মাষ্টার- 

মশাইকে জার টু্গুকে যতটুকু দেখিয়াছে তাহাতে, এরা 
মান্ছষের খারাপ দ্িকটাই সচগ্লাচর দেখিতে পায় বলিয়া 
তাছাদের দেবতার কাছাকাছিই মনে হয়। মোট কথা, 

কোন কুটিল সন্দেছের পথে যাইবার অধসরই পাইল না বস্তির 

* নট । চম্পা বলিল- ঠাকুরদা] বুড়া! হইয়াছে, তাহাকে 
ছাড়িয়া থাকাট| অধর্ম হয়, এই তো এক চোট তুগিল খুব । 
লোকে বেশ ধুঝিল। চম্পার নুমতি হুইয়াছে দেখিয়া রুটি 
অনুযায়ী প্রশংসা! করিল বা! ঠোঁট উল্টাইল। 

চম্পা জানে এ ওলুহাত টিফিবে না বেশী দিন, ভাবিল 
তবুও এই করিয়। ম্যানেজারের উদচ্ছেন্তট! যত দিন ব্যর্থ কর! 
যায়। এখন আর বলিবারই ব! কি ছিল তাহার? 

গ্রহলাদের শ্রীকে নাইয়া লইবার কথায় প্রথম একটু 
থেক! লাগিয়া! গিয়াছিল চল্পার, মনে হইয়াছিল, টুছগু বদনাদের 
আর একটা ঘর বাড়াইল। কিছু একটু পরেই বুঝিতে পারিল 
উদ্েটা, _চম্পার সক্ষে আরও একটা পরিবার থাকায়ই বন্সং 
বদদামেয় আশঙ্কাচী কমিল। . টুলু এয দ্বারা ম্যানেজারের 
চালের খানিকটা কার্টান্ দিয়াছে। 
 ছইটির় জায়গায় আবার তিনটি পরিধার় হইল, 2 

হইলেও ছোট একটি পাড়া বলা যায়। . .. 



নাথ 
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টি মং হইল সুলের, । বেসিন প্র প্রহলাদের পরিবার 
আসির! উপস্থিত হইল, তাহার পর দিনের কথা। রবিবার, 
স্থল বলে নাই ; খনিতে সবাই একট! দিম করিয়া ছট পায়, 
চম্পা পান্থ বুধবার, নৃতন গৃহস্থালি পাতিবাহ জ্বন্ত একটি সঙ্গিনীর 
সঙ্গে বল করিয়া! লইয়াছে ছুটি, বুধবার তাহার হইয়া খাটিয়! 
আসিবে । ছুইটি সংসারের জিনিষপত্র কাল খানিক খানিক 

আসিয়াছিল, বাকিগুলি আজ সকালে বনমালী, চরণ আর 
প্র্মাদ আনিয়া হাজির করিয়াছে । বনযালীর বাসার উঠানে 
ভাই কর! আছে, চম্পা আর তাহার মিতিন তুলিয়। ভূলিয়: 
গোছগাছ করিতেছে । অলস জায়গ!-_-সে অন্থপাতে জিনিষ বেশী, 

কেনন! ছইটি পরিবারই বন্তির হিসাবে একটু সম্পন্ন ঃ তোলা- 
পাড়া গোছগাছ করার সঙ্ষে একটু মাথাও ঘামাইতে হইতেছে। 

এর! আপিয়াছে পধস্ত টুল আসে নাই এদিকে । আসিবার 
তো] কোন দরকার নাই, নিপিপ্ত ভাব বজায় রাখাই মনে হুইল 
শোভন । ছুইটা শিশুর পালা করিয়া, কখনও 'বা সমতানে 

কান্নায় একটু কইল দ্দাগ্রহ ; জানাল! দিয়া দেখিল একে, ছয়ে, 

তিনে স্কুপে নৃতন লোক সব জাসিতেছে, ম্যানেজারও তাছার 
মোটবে আসিয়া জন গুয়েককে লইয়! গামিল ; টুলু বুঝিল মিটিং 
হইবে, কার যাওয়া হইল ন।। মিটিং ভাঙিবার পর ম্যানেজার 
এদিকে আসিল, মাষ্টার মশাইয়ের উপদেশ লইয়া একটু 
ব্যঙ্গোঞ্তি কথ্তিল, তাহার সমুচিত উত্তর দিলেও সন্ধ্যার পর 
হুইতে যতক্ষণ জাগিয়া রিল টুন্গুর মনটা রছিল বিষাইয়] | 
বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। 

ঠিক করিল আজ পকালে যাইবে। সকালট বড় চমৎকার 

আজ-_ এক একটা সকাল যেমন আসে মনের সমস্ত সক্কোচ 

. সন্কীর্দতা মুছিয়া দিয়! | মনে হুইল ওদেন্ন এক রকম ডাকিয়াই 
আনিয়াছে, এফণ করার সহ্জ হাসি লইয়া ফ্রাড়াইতে হইবে 
বৈকি ওদের উঠানে ।'.- আনন্দের জোয়ারই ওকে £েলির। 

লইয়া গেল । 

আনন্দ কিনব হঠকারী, চারি দিক ভাবিয়া দেখে না। বেশ 
লু পঙ্দেই গেট পার হৃইয়! যখন বনমালীর ঘালাএ একেবারে 

কাছাকাছি আপিয়াছে, টুলুর হ'স হইল এ ভাবে পিয়া উঠানের 
মধো ফ্রাড়ানে। চলিবে নাতো । সে চম্পার সঙ্গে পরিচয়ের 

জোয়ে যাইতেছিল, কিন্ত চম্পার় সঙ্গে তাহার এত ঘমিষ্ঠ পরি- 
চয়েঘ্ কথাটা তে! আয় কেহই জানে না, কেননা তাহার 

সবটাই হইয়াছে এদের দৃটির অন্তরালে । বনমালীর কথ! 
বাদ দেওয়া চলে, কতকটী! না হুয় চর্ণদাসেরও, কিন্তু প্রহলাছ 
রহিয়াছে, আর বিশেষ করিয়া তাহার আী--টুলুত এ রকম 
ওপর-পড়া হইয়া হঠাৎ উঠানে: আসিয়! ধাড়ানোট! ও! কি 
ভাবে লইবে। এর ওপর চম্পা যদি আবার তাহাদের মৃতন 
খমিষ্ঠতার স্তর ধরিয়া! বেশ সহজ আালাপেই ফোন কথ! 
বলিয়া বসে--বলিবেই, এটাও ঠিক--তো সে কি একট 
বিসনৃশ ব্যাপার হইয়া! ধ্ান্তাইবে ওদেন্স লবায় চোখে । 

৮৪ 
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ই : 

দু দিারণ ছার বাদি উঠেন দেন, আগাইতেও পানে 
না, অথচ চলিয়া জাসিতেও পা ওঠে না,_গুদের কেহ হঠাৎ 
বাছির হইয়া! দেখিলে কি যনে করিবে? কি করিবে 
ভাবিতেছে এমন সময় বনষালী বাছির হইয়া আসিল এবং 
তাহাকে দেখিয়! একটু বিস্মিত হুইয়। প্রস্থ করিল-_* হো্বাবু 
যে! কি দরকার বে?” 

একবার একটু আমতা আহত! করিয়। উত্তরটা জোগাইয়া 
গেল টুলুত্র, বলিল-_“ইয়ে, তোমার বাসায় হঠাৎ ছেলের কার! 
শুনে ভাবলাম". 

বনমাঙ্গীর মনটা কাল থেকেই ভয়াট হইয়া আছে, একে- 
বারে উল্লসিত হছুইয়! উঠিল, বলিল-__“আজ্ঞে লাতনি এলোক 
যে, আমার সেবাটি করবেক তার ছাওয়াল কাঙ্গে_ ছা! 
আমার লাতমির ছাওয়াল, আম্গন আপুনিকে দিখাই, 
ঘা ভাবচেন সিটি নয় আজে, জান্ছন ভিতরে পায়ের ধুলে! 
দিন, আপুনিকে বুলি সব কথা-.সে রকম দোষের কথা! নয় 
আজে-__আর পেঙ্গাদের বে এলোক, পেক্সাদ এলো ক...” 

“কে বর্টে গো! ? কার সঙ্গে কথা বুলছ ?” 
বলিতে বঙ্গিতে চরণ আসিম! উপস্থিত হুইল, টুদুকে 

দেখিয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল-_“আপুনি ? আমি 
কই বুড়া! কার সঙ্ষে কথাটি বুলে।” 

প্রহ্লাদও বাহির হইয়া! আসিল । বনমালী বলিল, “ত! 
আগুন আজে ভিতরে পায়েনস ধুলো দেন, আজ আপুনির 
আলীবাদে জমার ঘর ভরে গেলোক ।” 

জীবনে যে দিরীছ প্রবঞ্চনার দরকার মাঝে মাঝে সেট? 
টূঙুর ততক্ষণে উপলদ্ধি হ্ইয়াছে, একটু কি ভাবিয়া বঙ্গিল-_ 
মেয়ের! রয়েছে বনযালী-_খাক না এখম-_ আবার না ছয়...” 

বনমালী গন্ভীর হইয়া গেল, বলিল-__“ই, রটছে | রাজরাঈী 
গো | আপুনির কাছে লঙ্জ। 1” 

গর গর কর্সিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল, এবং তখনই 
নেফাৎ ট্টানিয়া না আন্ুক, কতকটা! জোর করিয়া চম্পা আর 
তাহার ধিতিনকে ডাকিয়া আনিয়া দরজার কাছে গাড় 
কয়াইল। চম্পা টু্গুর গলা শুনিয়াই ভিতরে কান খাড়! 
করিয়াছিল, আসিয়া এমন একটা! ঙঁজাসীজ লইয়! ধাড়াইল 
যেন লোকটাকে পথের বাঁকে কোথাও দেখিয়া থাকিবে, 
এর বেশী নয়। টুঙু একবার চাছিল, কত জীব যে চম্পা 
অবস্থা বুঝিয়া মিজ্বেকে ঠিক মানাইয়! লইয়াছে, দেখিয়া 
আশ্চর্য হুইল । 

বনষালী ওদিকে উচ্ছবিত হইয়। উঠিয়াছে, ভান হাতটা 
চম্পার পিঠে দিয়া বলিল-_-“ই চম্পা আঙ্টে, আমার লাতমি, 
আপুনি শুনের্ছেন ইন কথা, কিন্ত দিখেদ নাই, বড়ো শা 
যেয়েটি বটে...” 

চুপ করির়। না দেখার কথাই মানিয়া লইত টুলু, কিন্ত 
দেখান সাক্ষী লাষনে রহিয়াছে, প্রহ্লাদের বউ, টুগু সত্যে 



৬৪ 

বিখ্যায় মিলাইয়া বলিল--_“ন!, দেখেছি এজবাধ বা 
খনিতে ।” 

শ্রাহার পর হাসিয়া! বঞজজিল--_.“কিস্ত তাতে খুব ভাল 

যেয়ে বরে তো মনে হয় নি, পা হয় এই মেয়েটিকে জিগ্যেস 
করো না?” | 

” মাতনির ভাঙার বিশেষ আনাম নাই; টুলুর ইঙ্গিতটা 

নিশ্চয় সেই গ্রিক দিয়াই মনে করিয়। খনযালী উচ্ছ্বাসে সুখে 
হৃততখ হৃইস্ব| গিয়াছিল, কফিপ্রিয়! দেখিরাই কিন্তু চার জনের 

মুখেই হাসি দেখিয়! কতকট। জান্বণ্ড হৃইয়! প্রশ্ন করিপ--_-“কি 

কথাটি আছে তোর] বুলবিক নাই বুঢ়াকে ?” 
চরণ্দাস সে দিন ছিল না, তখে ব্যাপারট! জানে, বলিল 

_গঞ্জভির সবাই জানে, তু জানিস না! তো! কি হবেক ?_-উ 
'ছাওয়ালটি তে! বাবুই নিইছ্েলো, পেল্লাদের বউকে পুষখার 

তরে দ্িলেক, ট্যাকা দিলেক, তা! ভর লাতশি কেড়ে লিলেক' 

'শাই ?” 
প্রহ্াদের বউ যুখটটা চম্পার ঘাড়ের পিছনে লুকাইয়! খলিল, 

'“আামাকে বাপলেক নাই? গালি দিলেক নাই ?_-আমান 

জামা ছিড়ে দিলেক নাই ?...হ, বড়ো তাল মেয়ে বুঢ়ার 
'জাতমি ?” 

সে নিজেও হাসির! উঠিল এবং অন্ত সবার হানসিও উদ্বেলিত 

কইরা উঠিল--..অবস্ত বনমালী ছাড়া । তাছাগ মুখ! গম্ভীর 
হই! উঠিয়াছে, চম্পার পানে চাহিয়া তিরকফারের ভঙ্গীতে 
বলিল--“ইকি শুনি গো] পর্বের ছাওয়াল আগন বলে 

ালাস ?--উকে মালিক ! হ1--” 

হীরক কারা জুড়িয়াছে, চম্পা তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া 
তাহাকে লইয়া আপিল, বনমালীর পানে একটু বাড়াইয়া 

ধরিয়া বজিল-_”তা উণিকে দিয়া দে ক্যানে, কে এমন 

ছাওয়ালকে রাখবেক গো ?” 

পরিচয় গোপন করিয়! নুতন পরিচয় হইল । এ নি্নীহ 
প্রষ্নাটুকুর দরকার ছিল ; নগ্ন সত্য সব লময় চলে না জীবনে, 
লময় বুবিয়! তাহার অঙ্কে একটু আক টানিয়! দিতেই হয় । 

এর পর কিন্তু টুলু আর কোন খ্যবধানই রাখিল শা । “এস 

ভোমার নতুন গেরস্থাঁলি দেখি বনমালী*.--বলিয়! নিজেই 
'আগাইয়া গেল। সবাই ঘেন কৃতার্থ হইয়াই আগে-পিছে 

ক্ইয্ন! তাহার সঙ্গে ভিতরে আসিল । 

উঠানে প| দিয়াই টন ধাক্চাইর! পড়িল । একরাশ জিনিসপত্র 
উঠানে গাদা করা-শিলনোক্তা বালনপজ্ের সঙ্গে, চৌকি, 
খাটুলি, বাক্স; হু 'এরফখানা অক্সবিশ্তয় সৌখিন আসবাব 
পধব- _আলনা, ব্র্যাফেট, নিশ্চয় চম্পার 1” হরেন ভিতগ্নেও 

মেঝেতে কিছু কিছু ছড়ানে। ? ঢাছ্ি দিকটা! একবার চাহিয়া 
আইস্মা টিন বিস্মিত ভাবে বলিনল-_“এ কি ব্যাপার ?” 

প্রবাদী 
১০ ০ 
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চম্পা নারির বলি “আপনি গরিবদের জিনিলের ওপর 
নজর দিচ্ছেন? একে ভ'হ্য়ই না।” 

টূলু বলিল- কিন্ত তোমায় ঠাক্রদাধার বাসার কথাও 

একটু ভাবা উচিত তোমাদের । এ তে। ছথানি ঘর ।...তা লয়, 
আমি বলছিলাম মাষ্টার নশাইয়ের ত একটা চাকরের বাসা 
আছে, কিছু ন! হয় সেখানে গিয়ে ওঠ না|” 

চরণ বোধ হুয় সমর্থন করিতে যাইতেছিল, তাহার আগেই 

চম্পা হাপিয়! বলিপ-.-.”ঠাকুরদার ঘর তরল দেখে আপনার 

হিংসে হচ্ছে... 

টূঙনগু উত্তর করিল.--“হিংসে? এ রকম করে ঘর যেন 

আমার কখনই ন। ভরে, খশ্নের মালিককেই যাতে রাণ্ডায গিয়ে 
ফ্লাড়াতে হয় ।...কি বল গো বনমালী ?” 

একটু হাসি যা উঠিল, বনমালী একটু প্লসিকতা কিয়! 
সেটাকে বাড়াইয় দিল- “আজে, লাতনিকে ধর ছেড়ে বাধায় 
ধ্রাড়াখ--সিটি ত ভাগ্যির কথ! বটে।” 

হাসির মধ্যেই টুলু বলিল-_“আমার শাতশী নেই, সই 
জে বোধ বয় তোমার ভাগি)হ কথা বুঝব না, তবুও এ ভাগ্যির 

ছিংসে করি না! খধনমালী । যাক, একেবারে র্লাস্তায় না ধাড়িয়ে 
না হয় আমায় কাছেহ চলে এস, আমার তধু সঙ্গী হবে এক 
জন।” 

চম্পা একবার মুখেক্স পানে ধেখিয়। লইরা! বাঁলল-. “আর 
এধিকে ঠাঞ্ঘধাদার জঞ্চেই আমর! এলাম_- বুড়ো হয়েছে, 
নিতিয অগ্ুখ-মিতিনদের পধস্ত টেশে শিয়ে . এলাম। 

জাপনার সঙ্গীপ্ন ব)বা আমর? আগেই করেছি, বাবা আর 
পেল্লাদ-ভাই আপনার ওখানেই থাকবে, অবন্ত জামাদের 
মতন খপিএ কুলি-মধুরদের থাক! মানে রাতটুক কাটানো! ।” 

চরণ বলিয়! উঠিল--“আঁম কানে গো ? আমায় ছাড়ান্ 

দে। পেঞ্জাদ াখে «বটে, উনি একজন সঙ্গী চাইছেন, তু ছজন 
চাপাচ্ছিস--কষ্ঠ হবেক নাই ?” 

ওর শঙ্কিত বিপর্যপ্ত ভাধ দেখিয়। চম্পা একটু শব্ষ করিয্াই 
হাসিয়! উঠিল, বলিল- “তুর ঘোগের কথ! জানেন উনি ।*** 
তা রণ্তে রণ্ডে ছাড়তে হৃবেক নাই উ অব্যেসটি ?” | 

চরণ একটু অগ্রতিত হুইয়! গেছে দেখিয়! টুলু বলিল--“না 
তোষার মেয়ের মতন অব্যেস নিয়ে আমি খোটা দেবার লোক 
নয় চরণ, তুমি আমার দলেই এস ।"*'অব্যেস অব্যেষই, যখন 

চাইবে এক দ্রিনেই ছেড়ে দেবে ভুমি ।” 
বন্মালী হাতনুখ নাড়িয়া বলিল--“তুর বাবায় উ অব্যেপটি 

ছিলোক নাই? ভাব্ ক্যানে।” | 

সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে লবাই ছাসিয়! উঠিল। | 
প্রহণাদ আর তাহার শ্রী, ছজনেই একটু লাঙুক প্রক্কাতির, 

নিঃশক্দে সবার কথাবাতণ শুগ্গিয়া যাইতেছিল- আম মাঝে 
মাঝে কুটিত দুটিতে হাসিতে যোগ দিতেছিল, টুঙগু তাহাবেন্ও, 
কথাবাতরর মধ্যে ্ টীনিল, প্রহ্লাহকে টানিল তাহান্ব কাছের 
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পরিচয় লইয়া, ওর ভ্রীকে, সেদিন বস্তিতে গিয়া ছেলে দেখায় 
জ্ তাহাদের বাসায় যাওয়ায় কথ! লইয়া । ছিজ্ঞানা করিল 
টাকা যে দিয়া আলিয়াছিল তাহাতে ভাহার ছেলের জাম! 
কেনা হইয়াছে ত? 

ছেলেটি ঘরে ঘুমাইতেছে--একটু ঘুমায় বেশী, চম্পা 
ছেলেটিকে দেখাইবার জগ্জই মিতিনফে একটু ঠেলিয়া বলিল-__ 
“ভু জামাটি পরায়ে নিয়ে আয় গো, উনিয় ধোকা! হ্বেক 

নি?” 
হীয়কের কোমক়ের গো্টের জঙও ছুই! টাকা দিয়াছিল 

টূলু। অবঞ্ত ছু'টাকায় গো্ট হ্য় না, তবুও কিন্ত নজ্বরটী 
একবার তাফার খালি কোমরে গিয়া পড়িল। 

প্রহ্লাদের বউ সেট! লক্ষ্য করিল, বাসার দিকে ছুইপা! 
অগ্রসর হইয়! আবার ঘুরিয়! ফ্রাড়াইল,' চম্পার পানে চাহিয়া 

হাপিয়। বলিল-_“তু হীরার গো্টের উ)াকার হিষাব দে 
উনকে।” 

চম্পা একটু ছুষ্টামির হাসি ঠোটে আনিয়া! বলিল-_“জামি 
তুর মতন বোক! নাকি গে! ? ছেলের উপার্জনের ট্যাক! পেটে 

থেয়েছি। খাবে! নাই? তুন্স মতন বোক! নাকি ?” 
হাপিতর। দৃষ্টিট! একবার টুলুর মুখের উপর দিয়াও বুলাইয়া 

লইয়া! গেল। 

ুলের গেট হইতে বাহির হ্ইয়াই দেখে সদর দরজার 

সামনে রাস্তার প্লারটিতে এক বুড়ী একট! ছেঁড়া কাথ! হড়াইয়! 

জধুখবু হুইয়] বদিয়! আছে, তাছার পাশে একটি ছোট মেয়ে, 

একটি চ্ছোট ছেলে রান্ভার অন্ধারে বোধ হয় জুড়ি সঞ্চর 
করিতেছে । টুলুকে দেখিয়া মেয়েট বুড়ীকে কি বলিতেই 
সে মুখট1 তুলিয়া একটু যেন প্রন্তত হইয়া বপিল। টুলুয় মনে 

পড়িল বটতলার সেই মেয়েটি, তাহার দিদিষাফে লইয়া 
আপিয়াছে ? পা চালাইয়! দ্বিল। 

এফটু কাছে আসিতেই বুড়ী পায়ের শব লক্ষ্য করিয়! 
দৃটিহীন চক্ষু হুইট! টুলুর- মুখের পানে তুলিয়া ধরিল এবং ভান 
'হাতট। বাড়াইয়া ও মুখের ভাবটা ঘতছুর সম্ভব করুণ করিয়া 
আরম্ত করিল_-“দেন গো রাজাবাবু, কিছু দেন গনিব 

যুড়্ীকে-_ একটি লাতনি, একটি লাতি _খেতে পাই না'"'ছদিন 
থেকে'*'” 

টুন লক্ষ্য করিল মেয়েটি খেঁষিয়া আসিয়া গ! ঠেলিতেছে__ 
উদ্দেশ্য নিশ্চয়, ভাষা এবং তঙ্গী আরও করুণ করিয়! ভুলিতে 
ইঙ্গিত করা। ছেলেটিও আসিয়া! পাশে দীড়াইয়াছে। টুল 

আলিয়। পড়িল, মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল--”তোকে না পরত 

আসতে বলেছিলাম ?” 
মেয়েটি ভয়ে আড় হইয়া! বুখে পানে চাহিয়া রহিল। 

গুয় দিদিমা ঝুখে খোসাযোদের হালি ফুটাইয়া আরও করুণ 

কে ঘলিল-*উয়ান্্ দোষ নাইগে! ম্াজাবাবু$ উ নুলছে, 

আমার বুখাসটি হ'ল, আলতে পারলাম নাই, উয়্ায় ঘোষটি 
মাই।” 

টূনু একটু যেদ কি রকম হইয়া গেছে; ভিথামীও 
দেখিয়াছে ঢের এর আগে, মম কঠিন ময়, বথালাধ্য দেয়, 
কিন্ত দারিস্র্যের এমন অর্মস্বদ ছবি এর আগে যেন দেখে নাই। 
হইতে পারে দৃষ্টি আজকাল এদিকে সঙ্জাগ বলিয়াই এগ্ভন 
মনে হুইল ; গলা বথাসন্তব মরম করিয়া! বলিল-_“ন! গে! 

বাছা, জামি সেজতে বলছি না, দোষ কেন হবে ?1.."তা হয়- 

গায়ে এলে কেন এতট। পথ বেয়ে ? এই রোছ্ধ,র.*.” 
ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল__“্না গো, হরকালে 

রোদ্ছ,র উর মিঠা লাগে বটে-.-উর-*.” 

মেয়েটি হাতে একটা চাপ দিয়! ইপারায় থামাইয়া ছিল, 
ওয় ভয় যেন বুড়ী আর ছোট ভাইয়ে মিলিয়া কিছু বেফাস 
বলিয়! এমন একট! সুযোগ ন& করিয়! না ফেলে। টুলু 
ছেলেটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তাহার পর বুড়ীকে 
বলিল-_-“ঘরপায়ে না এলেই পারতে, যাক এসেছ ভালই 

হয়েছে, ভেতরে এস...” 
বুড়ীর হাত ধনিয়া তুলিয়া দরজার মধ্যে পা দিল । ছেলেটি 

আর মেয়েটি হততত্ব হইয়া ধাড়াইয়া ছিল, ঘুরিয়া বঙিল-__ 

“আয় তোরাও, বাঃ 1” 

মাষ্টার মশাইয়ের বাসার দেয়ালের বাছিরেই চাকরেন্ 
বাসা, পাশাপাশি ছইটি ঘর, খিড়কির দয়জার পাশেই পড়ে, 

উঠানের দেয়ালটাই ঘর ছইটার পিছনের দেয়াল। সেইখানে 

লইয়া গিয়! বলিল- “তোমরা এইখানষীয় থাকবে, পাশেই 
আমি রইলাম ।” 

তিন জনেই কি রকম হুইয়! গেছে। বুড়ী স্থির, দীত্তিহীন 
চক্ষুনুদ্ধ মুখটা আন্দাজে টুলুহ মুখের দিকে ভুলিয়া একটু ছুরাইয়! 
ঘুরাইয়! বলিল-_-“থাকব ।” 

একটা ছোট সিড়ি, তাহার পয়েই এক কালি বান্াজ্দা, 
টূনু তাহাকে তুলিয়া! লইয়! বলিল-_“হ্যা.*.তোমাদের ছিনিস- 
পত্র কিছু আছে?” 

মেয়েটি হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল__"আছে গো | 

আছে; আনি প্রিয়! ?” 

বুড়ী এই হঠাৎ সৌভাগ্যটাকে বিশ্বাস কিতে পারিতেছে 
না, লোভ-আশঙ্কা মেশানো কে গলিত ভাবে বলিঙ-_. 
"রাখবেন ?*""কিস্ত আমি তো কানা! আছি''"কাজ তো 
কুরতাম...আর দিখতে পান্সি ন1.."” 

মেয়েউ জিনিসপত্র আনিতে যাইবার জঙ্ড পা বাড়া ইয়া 

ছিল, শঙ্কিত ভাবে ঘুঝিযা দীড়াইয়াছে, আবার বুঝি সব 
কাচিয়া যায়।--টুলু তাহান্ পানে চাহিক্নাই বুত্তীকে বলিল-_ 
“কেন তোমার নাতনী রয়েছে তো, কান্ধ কয়বে আধার .*, 
কিরে পারবি নি?” 

মেয়েটির প1 সামনেন দিকেই বাড়ানো! আছে যেন ঢাদ্বি 
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দিকেই সামলাইবার় চে্1) বলিল, “& পারব, পাতধ 

ঘটে...” 

ভাই সিড়ির উপর উঠিয়া চক্ষু বিক্ষািত করিয়া হুপারিশ 
ফরিল-_-“উ রাষ্ধে, দিদিমা ধিদিন চাল জানে, উ রাদ্ধেও 
সিলাই করতে পারে"""” 

" স্তত্রালয়ে আপিবার খাতিরেই হোক অথবা! আনন্দেই 

হোক, মেয়েউ তাহার জীর্ণ কাপড়টাকে একটু মেরামত করিয়! 
লইয়াছে, এক জায়গায় অপেক্ষাককৃত একটা ফরসা তালিও 

দেখা যার । বোধ হয় ভাই তাহারই উপর টুলুর দৃষ্টি টানিয়া 

আনিল ভাবিয়া একটু গুটাইয়! সুটাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির 
হইয়া গেল। 

ওর চলিয়া যাওয়ার একটু পরে টুলু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা 

কর্িল- “কি আছে তোদের সেখানে ?” 
উত্তর হুইল-__”আমার কাথা! আছে, উর কাথা আছে, 

বুড়ির নোহার সানকি আছে, নোহার গিলাসটি আছে ।” 
“কোথায় আছে ?” 

“চর়ণদাসের বাসার পিছনটিতে হুকানে! |” 

আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে প্রায় ইঞ্চুলের কাছাকাছি একটা 
কারার শব উঠিল-__“আমাদের সব নির্ইছে, সব চুন কর্যা 
নিইইছে।” 

“দিদি আইছ্।” বলিয়া ছেলেট! ব্যাকুল তাবে ছুরিয়! 

গেল। বুড়ী মাথা! দুরাইয়! দুরাইয়া একটু শুনিল, তাহার 
পর গভীর নিন্নাশায় কপালে করাঘাত করিয়া! বলিল-...“ষা, সব 
গেলোক 1” 

কান্নার আওয়াজট1 নিকটবর্তা হইতে লাগিল এবং একটু 
পরেই বেয়ে আকুল ভাবে কাদিতে কাদিতে আলির! উপস্থিত 
হুইল- “জামাদের কাথ। নিহইছে, আমাদের থাল] শিহছে | 

গিলাস নিছে |” 
চম্প। প্রথমে প্রান করে নাই, এ ধরণের কায! বস্তির. 

নিত্যকার য্যাপার একটা 7; তাহার পর আওয়াজটা মাষ্টার 

মশাইয়ের বাসায় চুকিল দেখিয়া একটু কান পাতিয়! শুনিয়া 
তাড়াতাড়ি চলিয়া জাসিল। আসিয়া! দেখে বুড়ী কাথাযুড়ি 
দিয়! ছলিয়া ছলিয়! কাপিতেছে, ছেলেটা কাঠ হইয়া! দাড়াইয়া 
আছে, মেয়েটা ব্যাকুল কণ্ঠে কাদিয়। যাইতেছে আর চুলু. 
তাহার একট] হাত ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়! সান্বনা দিবার 
চেষ্ঠা করিতেছে । পিছন ফিরিয়া ছিল বলিয়া চম্পাকে দেখিতে 

পায় নাই, চম্পা খ্থির হইয়া! খানিকক্ষণ দেখিল, তাহায় পর 

একটু আগাইয়! সামনে আসিতে টুলু কিছ্রিয়া চাহিল। তাহান্ন 
চক্ষে বরবঝর করিয়া জল ঝনিতেছে। 

চলা বাগে কট অহযোগের সহিতই 5 
জঙ্পতেই যদি চোখের জল ফেলেন**** 
গো হট হিরা লই! অগ্রজ ভাবে একট হাসিবার 

চেষ্টা করিস্বা বলিল-__“ত] ন্য় চষ্পা, আমি মনে ফয়েছিলাম 
ছঃখ-দায়িত্যের এরাই চয়ষ) এদের জিনিস চুরি করবার মতমও 
মান্য তা'হলে আছে পৃথিবীতে ? ছটো ভাঙ। লোহার বাসন 
আর হখানি কাথা---তার নমুনা এ সামনেই দেখ না।” 

২৫ 
বুড়ীর কাপুনিটা বাদিয়াছে; অসুখটা বাড়িয়াছে নিশ্চয়, 

তাহার পর এই নুতন অবস্থায় হরিষে-বিষাদ। চম্পার পায়ে 
একটু কুগ্া যেন চেষ্ঠা সত্ত্বেও কুটিয়া উঠিল, তার পর সে 
সোজাই উঠির! গিয়া বুড়ীপ্প মাথায় হাত দিয়া প্রশ্ন করিল-_ 
“কাপিস কেন এত রাঙা ঠানদি ?” সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা কপালে 
চাপিয়া টুলুরর দিকে চাহিয়া বলিল-_.ছখর হয়েছে দেখছি যে 1” 

টূলু বলিল --ষ্্যা, এতট। সেঁটে এসে বোধ হয় বাড়লও। 
বুভ়্ী তোমার জানা দেখছি যে...” 

বুড়ী কাথাটা একটু টানিয়! জড়াইয়া ঘাড় গৌজা 
অবস্থাতেই কাপ! কে বলিল-_-“চম্পির গল1 ন| ?"-'এভোটুক 
দেখেছি"'এভোটুকু--*" 

কতটুস্থ সেটা দেখাইবার জন্ভ ডান হাতট] বাহির করিয়া 
একটু তুলিয়া বরিল। একটু পরে সেটা কাপিতে কাপিতে 
আপনিই নামিয়া গেল। 

বোধ হয় অদরকার বোধেই চম্প! জার টুলুর কথার উত্তর 
দিল না। “দাড়াও আপি---”্বলিয়া টুলুর দিক থেকে একটু 
মুখ ঘুরাইয়াই বাপার দ্রিকে তাড়াতাড়ি চলিয্া গেল। কেন 
যে এমন করিল গলার স্বরে সেটুকু খুঝিতে আর টুপুর বাকি 
রিল না। 

মেয়েটি চুপ করিয়াছে, বোধ হয় নুতন ব্ায় অভিভূত 
হুইয়াই। বুক্কী বিড়বিড় করিয়! কয়েকবার কি বকিল-_ 
বোঝ! গেল না, ঘরেন্ন তাড়সে ছ'একটী! স্প্ অক্ষরের সঙ্গে 
হিস ছিস করিয়া শব্দ হইয়া. মিলাইয়া গেল মাআ। টুলু 
আগাইয়! পিয়া প্রশ্ন করিল-_ “কিছু বলছ আমায় ? বুড়ী একটু 
জোরেই বলিল এধান্ন। ছেলেট কাছেই ছিল, টুলু বুঝিতে 
মা পারার তাহার পানে চাহিতে বলিল-_-“বুলছে আগে 
সবাই রাও! ঠানদিই বুলত ।” | 

টুূলু একটু ভাবিল- তাহার পর প্রশ্ন করিল-_”“এখন কি 
বলে?” 

"্রাি বুী ।” 

মেয়েটি একটু তর্কের হুর তাহার পানে চাহিয়া বলিল, 
“না, কান! বুড়ি..কানা ভিখ-উলিও বুলে 1” 

যেমন অনেক দিনের নালিশ একজন বিচারক পাইয়া 
জানাইয়া দিতেছে । ছেলেটি বলিল-_”ই, তাও বুলে।” 

বুড়ী আবার একটা! কি বলিল--টুছু আবার সঙ্রশ্ন সব্িতে 

চাছিতেই মেয়েটি বলিল-_“বুললে-ঘিঠা লাগল ভাই 

বুললাদ। : 
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বুড়ী একটা! কম্পিত অছুলি তুলিম্বা বলিল-_“একটি বছরে”. 

পুর্লানো একটি ডাকে যনট| বড় আলোড়িত হইয়! উঠিয়াছে, 
ছাড়িতে পারিতেছে ন! প্রসঙ্গ] ৷ 

টুল এবার ওর কথাটা বুঝিল, ঘনে মনে ওর বক্তব্যটা! পূর্ণ 
ফরিয়। লইল--একটি বছরে রাগ ঠানদি থেকে কানা ভিথ- 
উলি।..*-একটা দীর্ঘনিঃশ্বীস পড়িল । 

চম্পা আগিয়! উপস্থিত হুইল । একটা মাছুরের মধ্যে 
গটানে! একটা কম্বল আর বালিস জানিস্বাছে, এর অতিরিক্ত 

নিজেকেও আনিয়াছে বদলাইয়া, নূতন ত্শ্যাতে যে একটু 

অভিভূত হুইয়া পড়িয়্াছিল, দে-ভাবট1 আর নাই, এবার বেশ 
সপ্রতিভ। আসিয়াই একটু বিশ্ময়ের ভান করিয়া! বলিল-_ 
“এখানেই দাড়িয়ে এখনও আপনি ! যান এবার, নিজের কাজ 

আছে তো৷।” 

টূণু একটু হাসিয়া বলিল- “কাক তো দেখছ-.-আমার 
সামনেই."-এনে তো! ফেললাম, এখন-**” 

“এ এনে ফেলা পর্যস্ভই আপনাদের কাজ, এখন আমার 

এলাকা, জাপনি ঘান।...হ| তখন কি যেন জিজ্ঞেপ করলেন-_ 

বুড়ীকে জানি কি না, জানি বৈকি, বস্ভিরই তো মানুষ, খনি 
ছেড়েছে অনেক দিন, বছরখানেক আগে পর্যস্ত এর ওর 

করমাপ থেটে বেশ চালিয়ে এসেছিল ।.."বছর খানেকই হ'ল, 
ন!] গ1 পাঙাঠানদে ?” 

বুড়ী বলিল-_-“উ শাওনে গেলোক চক্ষু |” 

চম্পা বলিল-_“আর এটা এই জষ্টি 1...অদেষ্ঠ 1” 
একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, একটু অন্জমনস্কও হইয়া! গেল, 

তাঙ্ছার পর টুলুর সুখের পানে চাহিয়া খলিল. -“নিন, এবার 
যান আপনি'*বেটীছেলের জারগায়।” 

টূলু যাইবার জন্জ পা বাড়্াইয়! আবার ঘুরিয়! বলিল- কিন্ত 
““"বেশ ছর রয়েছে।” 

বুভ্তী কি ভাবিয়া মাথ! ছু" তিনবার নাড়িল। মেয়েটি 

--উর ছ্বর থাকেক নাই.*ভিখ মাঙুতে হয় কিন] ৷” 
... চম্পা বলিল--”এ শুন্ধন থাকে না! ছর। ঘ্বর থাকলে 

পেট চলবে কি করে? আবার না তো।..-যান আপনি ।” 
খিড়কি দিয়া টুলু ভিতরের উঠানে পা দিয়াছে, চম্পা 

নামিয়া আদির! ডাকিল-_-“শুনুন ।” 
নিষ্ষেও জাগাইয়! গেল, খলিল-_“ঘরের কথায় যনে পড়ল, 

-_মাঞ্কার মশাই তে ওষুধ দ্বিতেন)-_ হোমিওপ্যাথি। নিশ্চয় 
আছে বাক্স খরে।” 

টুপু বলিল__“আমি একেবারেই জানি না যে***” 
“ওতে একেবারেই জানবার কিছু নেই, বই দেখে দেখে 

লক্ষণ মিলিয়ে দেয়, আমি অনেককে দেখেছি । বইও নিশ্চয় 
আছে তা"ছলে ; দেখুন না একবার ।.."লক্ষণ জ্বর কাপুনি ।**. 

গায়ে ব্যথাও আছে রাড1 ঠানদি 1.'.বলছে আছে । দেখুন 
গিয়ে এবার । আর য! ওমুধ, ভূল হলে ভয়ের কিছু নেই।” 

আছে খানতিনেক হোমিওপ্যাথির বই। টুলু একবাম 
এটা একবার ওট| লইয়া পাতা উপ্টাইতে লাগিল । কৌতুক 
জাগাইতেছে। হোমিওপ্যাথির বিচারগুলো৷ পড়িল, তিনটা 
বইয়েই, ভাঙার পর ঙবব, রোগ-লক্ষণ । এক এক ষময় বেশ 

লাগিতেছে, এক এক সময় বড় অভমনন্ক হইয়া! যাইতেছে-_ 

মনের সামনে আপিয়! দ্রাড়াইতেছে বুড়ী, ছেলেমেয়ে ছি, 
চম্পা; বড় অদ্ভুত মনে হইতেছে চম্পাকে--তাছছার আবার 
একটি ক্ধপ নয়, কত দিনের কত রূপেই যে আসিয়! দ্াড়াই- 

তেছে সাধনে 1.""মন আবার অন্ত দিকে ছুটিতেছে- _আনিল 
তো! তিনটি গ্রানীকে ডাকিয়া, রাখিতে পারিবে ধছিয়া এদেয় 
দ্বায়িত্ব ?...আর একটা! কখা-_-চম্প। বড় বেশী কাছে আলিয়। 
পড়িল না ? বুঝিতে পারিতেছে ন! টুলু, অনুভূতি লফলতার 
আনন্দ, কি অনিশ্চয়তার অস্বস্তি ।.."বইয়ে আবার মন 

দিতেছে, কিন্তু বড় গোলমেলে খ্যাপার-_ওষধে ওষধে জড়া” 

জড়ি হইয়। বাইতেছে-__গুধু কাপুনি, হর আর গায়ের ব্যথাতে 
কুলাইবে না, রোগীকে আরও একরাশ প্রশ্ন কর! দরকার ।"** 

কিন্ত চম্প! এমনভাবে দখল করিয়াছে জ্বায়গাটী যে যাইতে যেন 

সাহস হইতেছে না, একজন দিগ গজ ডাক্তারের মত গিয়া বুড়ি 
বুড়ি প্রশ্ন করিতেও সঙ্কোচ হুইতেছে--চল্পা ঠাটাও করিতে 

পারে-_কর্মের মধ্যে এই নুতন রূপে সে যেন একটু রহ্স্ত- 
প্রবণও হইয়া উঠিয়াছে, টুলু গিয়া সুযোগই সষ্টি করিবে তো] । 

বই পর্ঠিতে পড়িতে একবার কয়েকটি পায়ের শবে রাস্তার 

দিকে কিপ্নিয়া চাহিল, দেখে চম্পা ছেলেমেয়ে হু'টিকে লইয়া 
স্থুলের দিকে যাইতেছে । একটু আগাইয়া গিয়া জানাল! দিয়া 

দেখিল, গতিতে নূতন উৎসাহ ছেলেষের়ে ছ'টিরও- পিছন 

হইতে দেখা হইলেও বেশ বুঝ! যায় তাহারা এর মধ্যেই 
অনেকটা বদলাইয়। গেছে, যেন কাহার যাছুম্পর্শেই । উবার 
স্ুলের ভিতর চলিয়া গেলে টুলু আবার ফিরিয়া বইয়ে মন 
দ্বিল। তাহার পর তাহার যনে পড়িয়া গেল_ এই সুযোগে 

বুড়ীকে লক্ষণ সব জিজাসা করিয়া! আল যাক না। 

গিয়া দেখিল জায়গাটিতেও অনেক পরিবর্তন হুইয়াছে 
ইতিমধ্যে | হু'টি ধর-বারান্দ! বেশ পরিষ্ঠা্র বাষ্ট দেওয়া, নিচে 
খানিকট। দূর পর্যত্ব আগাছাগুল। কাটিয়া জমিট! পরিষ্কার 
কর।।| একটি মাহরের ওপর করথ্থল পাত! বিছানায় 

বুড়ী ভইয়। ছে, এক দ্বিকে থুন্রি চাকা একটি কলসীতে 

জল। 
আরামে বুড়ী ঘুমাইরা পড়িয়াছিল, এক ভাকে উত্তর 

পাওয়া গেল না। টুলু চলিয়া! যাইতেছিল, আবার ফিছ্সিল, 
বোধ হুম ভাবিল, এমন ুযোগ | পাওয়া যাইতেও পারে। 

একটু জোরে ভাক দিতে বুড়্ী জাগিকা! উঠিল। অনেকগুলি 
প্রশ্ন, তার বেশীর ভাগই অটিল,_ ডান দিকে ফির্িরা ভইতে 
ভাল লাগে,কি ঝা দিকে কিরিয়1,-এ সব প্রশ্রের উভব তুস্থ 

মানছছষেরই পক্ষে দেওয়া শক্ত ত একটা অথর্ব বুড়ী, গায়ে বোধ 
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হয় একশো ভিন ভিত্রি হন্ব। তবুও ধু'টিয়া ঘু'টর়! ভিজাসা 
কছিয়! চলিয়া গেল। 

প্রকট! র্বাস্ত! হওয়ায় ৬ষধ-নির্বাচনে এবারে বেশ মন 
ঘলিল। ধরিয়া ছাড়িয়া! ধরিয়া! ছাড়িয়া শেষ পর্যত্ত একটা! 
ড় করাইল, অবনত অনেকটা সময় গেল। ৬ঁষধটা লইয়া 
দিতে ঘাইবে, দেখে চম্পা খিড়কি দিয়া আসিতেছে, প্রশ্ন 
কছিল-_ “পারলে ম! একটা কিছু ঠিক করতে ?” 

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কি ভাবিয়! একটু হাসিয়া বলিল-_“না 
পেরে থাকেন একোনাইষট দেবেন__-সব রোগেতেই লাগে 
দেখেছি ।” 

টুথ বলিল-__“না, ঠিক করেছি একটা, চলে! |” 
"আমাকেই দিন, খাইয়ে দিজ্ছি।” 

টূণু একটু ভাবির! বপিল--“আমিই দিয়ে আসি চলে! । 
বুদ্তী ভাববে ডেকে নিয়ে এলো।, তারপর দেখ! নেই ) ভ্তাববে 
মা? মানে, অন্গুখ-শন্বীরে মনটা যত ভাল থাকে ততই ভাল, 
নয় কি?” 

এইটুকু খাতির়ের অভাবে মন খারাপ হবে ন! ওর) অত 
উচ্দন্নেন্ কেউ নয়। 
- চম্পা মুখট। হঠাৎ বেশ গম্ভীর হুইয়! উঠিয়াছে, একটু 

কঠিনও, টূলু বিশ্মিতভাবে চাছিয় প্রশ্ন করিল-_”তোমার যেন 
রাগের ভাব চম্পা হঠাৎ কি হ'ল?” 

চম্পা দেইভাবে বলিল- “রাগের কথাই হয়েছে একটু-_ 
আপনি যত রাজোর জঞ্জাল ওরকম করে এনে জড়ে! করবেন 

মা, আর করলেও খাটাখাটি করবেন না। এ একটা রোগা 
বুভ্তী, কি রোগ তার ঠিক নেই...তখন এ মেয়েটাকে একেবারে 
প্রায় বুকে ছড়িয়ে আপনি তুলুচ্ছিলেন, কত রোগের বীন্ধ যে 
ওর শরীরে আছে..*সেবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?” 

টূনু একট্ চাহিয়া থাকিয়! হাপিয়। বলিল-_“চম্পা, আমি 
প্রথষে ধা্ধের সেবা! করতাম তার] নিত্য স্নান করেন, নিত্য . 
কাচ! কাপড় পড়েন, নিত্য ফুলচন্দনের় মধ্যে থাকেন, মাষ্টার 
মশাই আমার তাদের থেকে জন্বে এসে এদের সেবা! করতে 

বলেছেন, আজ আবার তুমি এদের ছেড়ে সেই চচ্দনের- 
সাবানেয় দিকে যেতে বলছ। এ বুবা-পড়া! তিনি এলে 
ভার সঙ্গেই করো'খন। আপাতত পথ ছাড়ো; একি, পথ 

আগলানো তোমার একটা! রোগে ধাড়াল নাকি ?” 

চম্পা একবার পিছন কিত্রিয়! দেখিল সে হুয়ারের সামনেই 
ধ্বাড়াইয়া৷ আছে বটে, একটু সনিয়া ছ্রাড়াইল। তাহাকে 
অভিজ্ঞম করিয়া! কয়েক প] ওবায়ে গিয়া টুলু ফিরিয়া! বলিল-_ 
“বাঃ, তুমিও এস, দাড়িয়ে হইলে যে?” 

চম্প! আতিক! কতকট। নিগিপ্ত ভাবেই বাইরের একটা! 
টিতে ঠেল দিয়া ঈাড়াইল? 

সোর্দীর ঘরে আরও একটু শু কুটরাছে, এবারে অন্তভাবে। 
মেয়েই মাথায় হাত ফলাইয়া! দিতেছে: ছেলেট পাবেন কাছে 

বলির! আছে, বোধ হয় পা টিপিবার কাজ পাইয্াছে কিন্ত যদ 
বসাইতে পারিতেছে না। সেবার এরই ছবিটুকু কিন্ত জারও 
মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে অন্ত ব্যাপারে--ছ'জনেই তেল 
ঘাখিয়া কান করিয়া! পরিক্ষার হইয়াছে আর হ'জনেরই 
পরিধানে একখানি করিয়া! আস্ত কাপড়, কতকটা পরিচ্ষায়। 
আত্ত অবন্ত সে হিসাবে নয়, নিকেন় কোন পুত্রানো শাড়ী 
থেকে ওদের যোগ্য করিয়! ছি'ড়িয়া দিয়াছে চম্পা । তবে সেটা 
আর বোঝ যায় না; তাহার বাইরের প্রমাণ এই যে, ছেলেটির 

কাপছের পাড়টা চওড়া! । রোগীর গায়েও সে কাথাটি নাই, 
তাহার স্থানে একটি সুজনী ; পুরাতন, জায়গায় জায়গায় ত্ুতা 
আলগ! হৃইয়! গেছে কিন্ত পরিষ্কার; এটা! একেবারে ধোপদস্ত। 

টুলুর মনট| ক্কতজ্ঞতায় ভরিয়া! উঠিতেছে, তিনঠিকে আশ্রয় 
দিয়া সে বেশ একটু দিশেছার1 হুইয়] পড়িয়াছিল মনে মনে-_ 

বিশেষ করিয়া বুডীর জন্ুখের জন | চম্পা যে শুধু সমন্তাটা 
মিটাইয়। দিয়াছে তাই নয়, এ জনুখকে কেন্র করিয়াই একটি 
সৌন্পর্ধের পরিবেশ গড়ির! তুলিয়াছে। বেশ বুঝিল টুলু 
এ ধরণের একট। কজ্পনাই ওর মাথায় জাসিত না। 

বুড়ীকে তুলিয়া! ওবধটা! খাওয়াই! উঠিয়া! দ্রাড়াইতে চম্প! 
যেন একটী! কথ! কছিবার জঞ্জই বলিল-__“তুমি যে উল্টো! করে 
বললে,_-সোক্স! করে বারণ করলে আমি এ ঘরে চুকতাম না।” 

চম্পা একটু ত্র কুঁচকাইয়! বলিল-_“বুঝলাম ন! ।” 

“তোমার বল৷ উচিত ছিল জামার ছোঁয়াচে বরং এদের 
জন্গুখ হবার সম্ভাবনা আছে, আমার ঘরও এদের ঘরের মতন 

পরিষ্কার নয় । আজ নিজেও এদের কাছে ধাড়াতে পারি না 

তুমি যা প্রাড় করিয়েছ আর কি।...থাকু একথা, একবার 
আমার ঘরে এস।” 

ঘরে আসিয়! বাক্স খুলিয়া পাচটি টাকা বাছির করিয়া 
বলিল-_“এই পাচট! চীক1 রাখ আপাতত, এদের খরচ ।” 

চম্পা হাতটা! না| বাড়াইয়া বলিল- “আমর কি খাচ্চি না 
এক মুঠো ।-__তার সঙ্গে এ এক কৌট। এক কোট! হুটো পেট, 
বুড়ীর আপাতত হু” বেল! ছ' প্থসার সাবু।” 

টূদু একটু চুপ করিয়! থাকিয়া কছিল-_ “চম্পা, তা”ছলে 
কথা্টা বলি-_আন্ব সকাল থেকে, যানে এদের তিন জনেন় 
ভার নেওয়া অবধি, একটা ফথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে এই বে, বদি এ ধরণের কান আমি করতে চাই তো 

তোমায় কাছে পাওয়! আমার একাত দরকার, নইলে আমার 

বিডপ্বনা তে! বটেই, যাদের তুলব টেনে তাদের জনও 

বিড়প্বন1।” 
চম্পার মনে হুইল অন্তয়ের মধ্যে কি একটা! অপূর্ব মধুক্ন 

স্বাদে চোখ ছুইটি যেন বুজিয্বা আসিতেছে, মুখটা! একটু সুরাইয়া 
লইয়! বলিল-_”আমি আবার কি করলাম বুঝি না তে! ।” 

টু নিজের কথান্ব জের টানিয়! ঘলিল---“সত্যি, কাছ 
ভাবায় একলাযর় কয়তে গেলে নে কাছ অচল হয়ে পড়বে, 



না 

তুমিই যঈগি হাত দাও তবেই ভরসা । তাতুষি ত তোমান টুকু 
ভাল ভাবেই করছ, আমায় প্রকবার ভেকে বলতে হ'ল না। 

কিছু তো ক্ষতিও হ'ল-_কাপড়ে বিছানায়, ভাতেও আপাতত 
আমি কিছু বলব না, কিন্ত চাকার অংশটাও তোমার ওপর 
চাপাতে পারব না চম্পা, আমায় যোলোও মা, কফেনন! তাতে 

আমার পৌরুষে ঘা পড়বে বুঝতেই পারে! এ কথাটায় |... 
মাও, বরো! |” 

চম্পা হাত বাড়াইয়া টাকাটা লইল, তারপর বলিল__ 
“রক! কথ! জিজ্েস করি ।” 

“করে”। 

“অন্ভায় হবে, তবুও জিজ্েস করছি-_-আপনি ঠাক! পাবেন 
কোথায় ? উপার্জনের দিকে তো ধোক নেই।” 

“তুমি এই একটু আগে বুড়ীর মতন যত সব. জঞ্জাল টেনে 
আনবার কথ! বলছিলে। যত জঞ্জাল সব টেনে তোলবার 

আমার ক্ষমত] নেই, তবে এই রকম এক আধ জমকে- আরও 

অহর্ধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ও 

চম্পা জিজান্গু ভবটিতে চাছিয়! আছে দেখিয়া! বলিল- “আমি 
খর-পালামে! ছেলে, তবে বাপ-বায়ের খেদানো নয়, তাদের 

মায়া, মবতা৷ আবায় ঘিরে থাকেই সব জায়গায় ; বিশেষ কনে 
মায়ের । টাকার আমার অভাব হয় না ততটা, ভগবান বাবাকে 
ওদিক দিয়ে সামর্থ্য দিয়েছেন, বিশ্বান করেন বলে আমি একটু 
প্রশ্রয় পাই, বিশেষ কনে মায়ের কাছ থেকে ।” 

চম্পা চুপ করিয়া আছে। 

টু বলিল- “জানি এয বিরুদ্ধে বড় একটা যুক্তি আছে, 
বাপ-মায়ের টাক! এভাবে খরচ করা! মানায় না উপযুক্ত 

ছেলের ।” 

একটু হাসিয়া! বলিল--“কিন্ত যে ছেলে অনুপযুক্ত অপদার্থ 

তার যে সবই মানায়, আর সবই মাপ । কি, তর্কটাতে তবুও 

তুল আছে ?.."এয় বেশী ভাবি, না চম্পা ।***তুমি এবার 
যাও। বনমালীকে একটু পাঠিয়ে দেবে। 

ছ'এক জ্বনকে নিয়ে চেষ্টা! করতে পাহি বোধ হুয়।” ক্রমশ: 

মহাধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রীগৌরীহর মিত্র 

আমার অগ্রজপ্রতিম বনু প্রশিবকিককর সামন্ত মহাশয়ের স্ষে মহ্র্ধির প্র ও রচনাংশসযুহ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে £ 
নান! প্রসঙ্গক্রমে মহধি দেবেন্রনাথ ঠাকুরের বিষয় আলোচন! | 
হয় এবং তিনি তাহার নিকট মহ্ধির ধ্যানস্থ ও রাজসিক ] 

২৬ বৈশাখ, দাজ্জিলিং মৃত্তির অপ্রকাশিত ফটো? দাক্ছিলিং হইতে জামাতা! জানফীনাথ 
ঘোষালকে লিখিত মহধিদেবের চিঠির নকল ও দার্জিলিং 
এবং চু'চুড়ার বাদীতে ব্যবঞ্ছত তাহার রূপার বাসনকোসন 
এবং লীতবন্ত্রাদির তালিকা, জমা-খরচের নকল ও মহখির 
কতকগুলি রচনাংশের কপি ইত্যাদি থাকার কথ! উদ্লেখ 

, করেন । আমি পরদিন শিববাবুর বাড়ী গিয়া! এ সবজিনিষ 
স্বচক্ষে দেখিলাম এবং তাহাকে এগুলি কিছু দিনের জত 

ধার হিতে অনুরোধ জানাইলাম। তিনি সানন্দে এই সমস্ত 
জিনিষ আমাকে ধার দিয়াছেন । 
শিববাবুত্র পিতা রামনাথ সামস্ত মহাশয় সম্প্রতি ৮২ বংসর 

বয়নে পরলোক গমন করিয়াছেন । তিনি মহৃধির নিকট দশ 
বংসরকাল কান কয়েন। যহথি তাহাকে অত্যন্ত ভাল- 
বাষিতেন। সামত্ত মহাশয় যখন তাহার কর্ম হইতে অবসর 

গ্রহণ করেন, মহধিদেঘ তখন স্বহত্তে নিজের এই কঠোগুলি 
এবং তিনি যে অতি সাধারণ কেদান্াটিতে বলিয়! ধ্যান 
করিতেন সেটিও তাহাকে উপহার দেন। এক্ষণে শিববাবুর 
অনুগ্রহ ও সৌজতে উপরিউক্ত ফট! এবং পত্রা্দি প্রকাশিত 
কম্িতে পাহিয়! নি্ধকে বত মনে করিতেছি । 

প্রাণাধিক জানকীনাথ, 

আমি এই জরাজীর্ণ শরীর লইয়! ঈশ্বরের ইচ্ছাতে শ্রই 
পৃথিবীতে আর অতি অল্প দিনই আছি। আমার এখানকান্ব 
দিনের প্রায় অবগান হ্ইয়াছে এবং এখান হইতেই আমার 
নবতর কল্যাণতর় দিনের অভ্যুদয় দেখিতেছি। এখম আমার 
সম্যকৃরূপে বতির বর্থ পালন কর! নিতান্ত প্রয়োজন ; অতএব 

পরিজনের সঙ্গ হইতে বিবঙ্জিত হইয়া এখানে নির্জনে তার 
সছিত যোগযুক্ত হুইয়া থাকিতে হুইবে। পরিহ্ছনের লঙ্গ 
চিন্তকে সমাহিত করিবার অন্তরায় । সহদ্ধেই সংসারেন্ ধুলি 
আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও কলুধিত কফরে। অতএব এই 
ভগবদঙগগীতার প্লোকের অন্থসরণ করিয়া আমাকে অবস্থান 

করিতে হইযে-_ 

“যোস্গী বুগ্রীত সততমাত্বানং রহ্সি স্থিতঃ 
একাকী বতচিভান্ম! মিরাশীয়পন্ধিএছ: 1” 

অতএব তোমরা প্রথন এখানে আসিতে ক্ষান্ত থাকিয়া 

জামার এই ঘযোগের আছকৃল্য কমিলে . পন্য সন্ভোষলাত 
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করিব । তোমাদের এঁছিক ও পারত্রিকের ষঙ্গল ছউক -এই পরমাত্থায় অনন্ত বৃত্তি 
আমার শুভ আশীর্বাদ । ইতি ২৬ বৈশাখ ৫৮ জীবাত্মায় অনন্ত গতি 

উদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮ জোষ্ঠ ১২৫৮ 

দার্জিলিং এক দিন আত্মা ন্বীড়ে মাতায় ভানান নীচে ছিল। 

মহুষির বিশ্বিগ্ত রচনা ও উদ্ধৃতি £ 

ৰা বর্থ বৃথা জান বৃথা জ্ঞান বিনা বল, 
প্রীতি বিনা বর্ঘ কর্ণ বৃথাহি ফেবল। (মহধি) 

“নম সাম্পরাক়্ঃ প্রতিভাতি বল প্রসাভত্তং বিভ মোছেন মুঢ়ং 
অয়ং লোকোনাত্তি পর্তি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপন্ভতেমে ৪” 

মহ্ধির ব্যানন্থ মুর্তি 

প্্রসাদী ও ধনমদে হু নির্ব্বোধের নিকটে পরলোক 
সাধনের উপায় প্রকাশ পার়না। এই লোকই জাছে, 
পরলোক নাই-_ঘাহার! এ প্রকার মনে করে তাহার! পুনঃপুনঃ 

আমার বশে অর্থাৎ স্বত্যুর খশে জাইসে ।” 
বৈঠিয়ে না যাহ! তাহা! কুসফ সঙ্গীয়! যাহা! কায়ের কা 

সঙ্গ সুর ভাগে পার ভাঙ্গে। কাজরক! কুঠরী মে কেসো 
সীয়ান ধসে কাজের ক! এক দাগ লাগে পায় লাগে। ফুলন 
ক! বাসন মে বৈঠি নেই শসন্মে কামীনক কী সঙ্গ কাম 

জাগে পায় জাগে। কামন কাহ হড় বৈঠ বৈরাগী নাহ 
কোথা হার, মারাকী এক কান্দ লাগে পায় লাগে। 

সাধু সঙ্গ বৈঠ. বৈঠ লোকলাজ্জ থোই, 
অবত-বাত কৈল গে জানত. সব কোই, 

এখন ক্রমে তাহার পাখা উঠিতেছে এবং সেই দিন ছুনিয়! 
আসিতেছে ঘখন বাস! ছাড়িয়! মাতার সঙ্গে সেনুক্ত আকাশে 

বিচরণ করিবে । ( মহ্রি ) 
নাসদাসীক্নোসদাসীভদানীং নাসীত্রজে! নে! ব্যোম। পরোয়ং | 
কিমাবন্বীবঃ কুহু কন্ত শর্খরংতঃ কিমাসীদগহনং গভীরং ॥১। 

“তদানীং, সেই সময়ে সেই হ্টির পূর্বে “ন অসং আসীং 
অসংছিল না। নো সং আসীং' ইন্দ্িয়গ্রাহ জগং যে সং 
তাহাও ছিল না। “ন আসীং রজঃ। এক কণা রেণুও ছিল 

না। “ন ব্যোম্]” এ মহ! আকাশও ছিল না । নাপি “পরয়ং 

উপরে যে ছ্যলোক তাহাঁও ছিল না। “কিং আবরীব” যেমন 

আকাশকে চন্দ্র-নুধ্য-গ্রহ-নক্ষভ্র এখন আবরণ করিয়! রহিয়াছে, 

যখন আকাশও ছিল না! তখন আকাশের এই সফল আবরণই 

বা কোথায়? “হুহ কন্ত শর্শন্, কোথায় বা কাহার এই সকল 

ভোগ্য বন্ত। “অগ্তঃ কিং আসীং গহৃনং গতভীরং' এই যে গছ্ম 
গভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন ছিল।১। 

সেই সময়ে সেই স্বষ্টির পূর্বে অসং ছিপ না, ইঞ্জিয়গ্রাহ 
জগং যে সং তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই 
মহান আকাশও ছিল না । উপরে যে ছালোক তাছাও ছিল 

না। যেমন আকাশকে চশ্র-হুর্য-এছহ নক্ষত এখন আবরণ 

করিয়! রাখিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না, তখন আকাশের 
এই সকল আবখরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই 

সকল ভোগ্যবন্ত? এই যে গহনগভীর সমুদ্র তাহাও কি 
তখন ছিল ?১। 

স্ত্যুরাসীদ ম্বতং ন ত্ছি ন রাত্রা অন্ু আসীং প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং ত্ববস়্া৷ তদেকং তশ্মান্কান্তন্পরঃ কিংচ নাশ |।২।। 

'স্বত্যু আলীৎ অন্বতং ন তহি" স্বত্যু অম্বত তখন কিনুই ছিল 
না। “নর়াজা অনু আসীং? রাত্রির সহিত দিনও ছিল না। 
“ন প্রকেতঃ, প্রজ্ঞানও ছিল না। “আানীং অবাতং হ্ববয়া 

তদেকং' তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক 

্রদ্মই জাগ্রং ছিলেন । “তপ্মাং হ অন্তং ন কিফি ন আশ' তাহা 

ভিন্ন জার কিছুই ছিল না। 'ন পর? এই বর্তমান জগংও 

ছিল না।২। 

সত্যু অন্থত তখন কিছুই ছিল না। র্রাত্রির সফি দিনও 
ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল মা। তখন স্বীয় শক্তির সহিত 
অধাত প্রাণিত সেই এক ব্রদ্দই জাগ্রং ছিলেম। তাহা ভিন্ন 
আর কিছুই ছিল না, এই বর্তমান জগংও ছিল না ।২। 

তম আসীঘ্বমসাগুঢ় মগ্রেইপ্রকেতং সঙলগিলং সর্ধ্বমাহদং | 

তুচ্ছে নাতু পিছিতং যদদাসীভপসম্ভন্মহিনাজায়তৈকং |৩॥ 
"তম আসীং তমস! গুড়ং, অগ্ে-অগ্রে টির পুর্বে 



মা 

অন্ধকার অন্ধকায়ে আচ্ছযঘ় ছিল। 

'অগ্রফেতং সলিলৎ সর্ধং আঃ ইদং' 7 
এরই জনুদায় 

মহাশুন্ত সমুত্র ছিল। 
অপিঞ্তৎ যং আপদীং? 
অন্ঞানের দ্বারা সম্যক আচ্ছাদিত যে এক 
বিশ্ব কার্যের বীজ ছিল “তত? “তপসঃ 
মছ্ধিনা অজ্ায়ত' তাহা! পরমেশ্বরের 
জঞানালোচনার মাহাত্বযে ব্যক্ত হইয়া 
উৎপন্ন হইল ।৩। 

অগ্রে সৃষ্টির পুর্ববে অন্ধকার জন্ধকারে 

আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদয় অগ্রজাত ্ 
জ্যোতিঃহীন মহাশুন্ত সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ | 
অজ্ঞানের খার] সম্যক আচ্ছার্দিত যে : 
এক বিশ্বকার্ধের বীজ ছিল তাহ! 

পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্তযে 

ব্যক্ত হ্ইয়! উৎপন্ন হইল ।৩। 

আমি জানিতেছি আমি পরিমিত 

জাশ । আর জমি জানিতেছি যে জআামি ূ 
অন্ত জান হইতে হুইয়াছি। আমি | 
তাহাতে রহিয়াছি। তিনি আমার : 

অন্তর্য্যাধী, আমার জান বর্শের উন্নতির 
জঙ্জ আমি এই দেহ্যন্ত্র এবং কর্মক্ষেত্র, 
এই পৃথিবীলোক পাইয়াছি। দেহ 
অখসান হইলে আমি আমার অন্তর্যযামীকে 
লইয়া পৃথিবীলোঁক হইতে চলিয়া! যাইব 
এবং আমার জ্ঞানধর্থের উন্নতি অনুসারে 
আম!র গতি হইবে । 

ব্রদ্ধ কপাহি কেবলং ত্রদ্দধ কপাছছি 
কেবলং ব্রচ্ধ কপাছহি কেবলং পাপ নাশ 
ফ্েরেব নতু বিচার বাগ.বলং। দর্শনন্ড 
দর্শনেন নেমেনতু নির্্বশং ॥ বিবিধ শান্্রজল্পনেন ভবতি তাত 
কিং কলং ॥ পুণ্যপুঞ্জেন প্রেমষনং কোপিলতে তন্ত তুচ্ছ সকলং 

যাতি মোহান্ধ তমঃ প্রেম রবেরভ্যুদয়েভাতিতত্বং বিমলং ॥ 
প্রেমন্থর্ষ্যো৷ ঘদি ভাতিক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হৃত্তলং ॥ 

অগ্রজ্ঞাত জ্যোতিঃহীন ই 
হুচ্ছেন আতু রঃ 

€ নীচের রচনাংশটি অন্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ) 

যে তাহাকে তাহার লক্ষ্য এই থাকে তাঙার আদর্শ লইয়া 
মদন ? জামার দেবতা ধিনি সেই দেবতার সাদৃশ্য যে তার 
আমি কতক উপলব্ধি কনিতে পারি আমি যে তোমার দরজায় 
আসিয়াছি। 

তাহা! হইতে পরিজাণ পাই তোমার পানৃষ্ঠ লান্ত করিতে পারি 

সিল জপ তত হত শত 

একৎ, এ টি তত ০৮ ট নিও, 
হাহ তন ত ঃ ণ্ি 

পি ৯.০ ইজ ৩৯ শর 

হাব হেবেজ্ালাখ ঠাকুর ১ 
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মছুধি দেবেজ্রমাথ ঠাকুর (রাজসিক মুর্ঘি) 

তিনিও অপহৃত পাপ]? আছেন তা্ছা একবার এই 
ফল যে যখন আমার জাত্বাকে পাপমন! মনে করিয়া তাহার 
কাছে কাছে যাইতে পারিব। 

তাহার সাদৃষ্তভ করা ও পাপমশান্ধান করা তিনি 
যেমন অবুর্ভ আমিও সেইক্সপ অনূর্ত কিন্ত আমার আন! 
পাপমনাধারা মলিন হইয়া রছ্য়াছে 

আমার জাস্্াকে অপহত পাপ]! কর! ষতদুর পারি চে 
করা.*....আনম্পরপ.'..... 

তাহার যখন জরা নাই, শোক নাই, স্বত্যু নাই সত্য- 
কাম, সত্য সঙ্গল্প এই যখন জানিযষে তখন তোমার যেমন-__ 

(জার লেখা নাই) 



বঙ্গে ধর্মাস্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা 
( শতবর্ষ পুর্বে ও পরে ) 

জ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

১ 
অন্্রতভি নোরাখালিতে অসহায় হিনু নরনান্নীকে যে ভাষে 

জোরপূর্বক বন্ধাত্বর গ্রহণ, মিষিদ্ধ খাত-তক্ষণ এবং ভিন্ন হর্্া- 

বলম্বীদের লঙ্গে বিধাহ্-বন্ধনে আবন্ধ করানো হইয়াছে 

তাহাতে দেশের মধ্যে ম্বতঃই আলোড়ন উপস্থিত ছইয়াছে। 

যাযহো শাধ)ায় পঙ্ডিতগণ এবং সমাজের নেতৃবর্গ এই নর্থ 

নির্দেশ দিয়াছেন যে, উক্তরপ ধর্শাস্তর গ্রহণে এবং বিবাছাদি 

কপ নিগ্রহে ধর্মান্তরিত & “বিবাহিত' নরনানী “পতিত” ব! 

্বব্্যুত হইবে না, তাহাদিগকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করিতে 

হইবে । বর্তমানে হিশু সমাজের নেতাদের একটি বিষয় বিশেষ 
করিম! ভাবিন্বা দেখিবার সময় আসিয়াছে । একথ! অবন্ঠ 

অধ্থীকার কম্িবার উপায় নাই বে, ছিন্ছু সমাজ-মধ্যে এমন বছু 

ক্ষত রহিয়াছে যাহায় সুযোগ জইয়া অন বর্মাবলদ্িগণ 

সুগে সুগে হিচ্ুদ্দিগকে এইরূপ আক্রমণ করিতে উদ্ভোগী ও 

সাহসী হইয়াছে । ব্রাহ্গশক্তি যখন যে সমাজের অন্থকৃল 

থাকে, তাহার প্রভাব অভদের উপরও নানা! রূপে আত্ম 

প্রকাশ করে। পূর্যে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক বর্খাত্তরকহণ 

রাজশক্তির সহ্থায়েই হইয়াছে । আধুনিক কালে ও-পটি 

হুবহু ন! ঘটলেও অন্তত মন এখনও একথ। ভাবিয়া! উৎফু্ন 

হয় যে, রা্রশক্তি যখন সপক্ষে তখন বুঝি নিধ্বিরোধেই 
এই কার্ধ্য সমাধা কর! ধাইতে পারে। কিন্ত যাহার! 

প্রতিপক্ষ অর্ধাং “শালিত', তাহারা এঁক্যবদ্ধ না হইলে 

গ্রবলতর পক্ষকে সার্থক ভাবে প্রতিরোধ কর! সম্ভবপর নয়। 

হিন্ুু-সমাজে এখনও এমন সব বিধিনিষেধ আছে যাহার অভ 

তাহার সঙ্ঘশকি নুস্প& ও ফলপ্র্গ হইতে পান্সিতেছে না । এই 

সব বিধিনিষেধের বেড়াজাল একেবারে ন! ভাগ্তিতে পারিকো 
বা! আমূল সংস্কার না করিয়! লইলে প্রবলতর পক্ষের লোলুপ 

দুটি পুর্োর ভায় বর্তমানেও হিচ্ছু সমাজের উপর পড়িতে 

থাকিবে । সাময়িক ভাবে কোনরূপ নির্দেশ বা! পাতি দেওয়া 

অত্যাব্ক সন্দেহ নাই, কিন্ত লমাজের স্থায়ী কল্যাণ লাধন 
ফন্সিতে হইলে সর্ববগাধারণের মনে এই দু প্রতীতি অন্মামে! 
প্রয়োজন ঘে, বর্াস্তর গ্রহণে যে ব্যক্তি 'পতিত' তাহাকে ত্ব- 
সমাজে ফিরাইয়! লইতে কোনই বাধা! নাই। শ্রই মনোষকাৰ 
সাধারণের মধ্যে দৃঢ়মূল হইলে পরধর্থার! হিশুদের উপর আর 

মম লোলুপ দি হানিবে না। শতবর্ষ পুর্বো এই উদ্দেতে 
একটি সন্বন্ধ প্রচেষ্টার সুচনা হয়। ইহা! তখন এ$ধর্শের 

স্রোত স্বোধ কথ্িতে বহুলাংশে লমর্থ হইয়াছিল । পূর্বগার্মী- 
দেব উক্ত গ্রচেষ্ঠা আছিকার দিনে কর্তব্য নির্ণয়ে লহারতা 

ক্িষে। 

২ 
এদেশে ইংরেজী শিক্ষার সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা সরকান্গী 

ভাবে স্বীকৃত হয় ১৮৩৫ সনে । ইহার পূর্বেই এরষ্ঠান পাত্রীর 
ইংরেজী শিক্ষার আইন কহিয়! ভারতবালীদের, বিশেষতঃ 

হিন্ুদের মধ্যে গর্ব প্রচারে অগ্রনী হর । এ বংসর ইংরেজী 
শিক্ষা প্রচলনের ভার যখন সরকার গ্রহণ “করিলেন তখন 
তাহারা শ্বভাবতঃই উংকুঙ্প হইয়া উঠিল। আরবি ও সংস্কত 
শিক্ষায় অবছেল! হইবে ভাবিয়া গ্রাচীনপন্থীর! শঙ্কিত হইলেন। 
তখন কলিকাতার বহু গণ্যঘান্ত মুসলমান মেত' ও মৌলবী 
সরকারের নিকট একথানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। 

তাহাতে তাহার! এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, হিম্ছু এবং 
মুসলমানদের হষ্ঠান করাই এরূপ শিক্ষা! প্রচলনের সূ 
উদ্দেন্ঠ। হিন্দুর! বরাবর ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অগ্রণী হইলেও, 
মুসলমানের! এ কারণ ইহা! হইতে বিরত থাকে । এই শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রবর্তনের সূলে ছিলেন সরকারের ব্যবস্থা-সচিব টমাস 
বেবিংটন মেকলে। তিনি রাজনীতিতে উদার মতাবলখী 
ছিলেন, কিন্ত ভারতবাসীদের এ্রবং তাহাদের স্বকীয় শিক্ষা 
সংস্কতি প্রভৃতি বিষয়ে ভাঙার মত যো্টেই উদার ছিল না। 

প্রষ্টান পাত্রী্দের মত তিনিও চাছিতেন, ইংরেজী শিক্ষার 
মারফত পাশ্চাত্য ভাবধার! আযম করিয়া! ভারতবাসীর! যেন 

প্রষ্টান ভাবাপন্র হয় । মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধানদের এ ধারণা 

যে একেবারে অমূলক ছিল না, বিলাতে পিতাকে লিখিত 

যেকলের একখানি পত্র হইতে তাহা! আমরা জাশিতে 
পারিভেছি। তিনি লেখেন-_ 
05 8069 01 008৪ [ 00081781) ] 0৫0081101) 02) 159 
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মেন্টের সিলেক্ট কমিটির সপক্ষে সাক্ষ্যদান ফালে এই আবেদন- 
থানির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন-_- 
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মেফলে বলেন, “হিশুদের উপর ইংল্েজী শিক্ষার প্রভাব 
অসাধায়ণ। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন কোন লোক নাই যে 

তাছান্ব নিজের ধর্ছে সত্য সত্যই আম্বাশীল। কেহ কেহ 
এঁফ্ক সুবিধার জন্ত মিজেকে হিশ্বু বলে বটে, কিন্ত অনেকে 
ইতিমধ্যেই একেন্বরবাদী হৃইয়াছে এবং ফেছ কেহ পরব 
অবলম্বন করিয়াছে । জামার দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষার পরিকল্পনাটি 

বদি ঠিক ঠিক অন্ুস্থত হয় তাহা হইলে আগামী ভ্রিশ বংসরের 

মধ্যে একজনও পৌভপিক থাকিবে না, আর গ্রীষঠ ধর প্রচারের 
কোন চেষ্টা না করিয়্াই এমনটি ঘটিয়! যাইবে ।” 

মেকলের সহকর্মী এবং তং প্রবর্তিত শিক্ষানীতি অন্থরাগী 
ও সমর্থক সার চার্লপ ট্রেভিনিয়ামও. ১৮৫৩ সনে পার্লামেন্টের 

সিলেক কমিটির সমক্ষে সাক্ষাদান কালে বলেন-__ 
41101000400 001 ৮02 880)9 1555 1060158660 হতে 006 80100 

10011811115 10) 01119215695, (1060 00000100076 তামা) 00৪0) 
17170008 10151 98 61)0 1017780 1)1051001508 00081000 20019 
10100200780 38015 0: 11058118109, 

কিন্ত মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষ!-পণরক্পনাটি ঠিক ঠিক কার্ধ্যে 
পরিণত করিতে হইলে গ্রীষ্টান মিশনরী বা পার্্রীদের সহায়তা 

একাস্ত প্ররোজন। কর্তৃপক্ষ শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্র বিষয়ে 
তাহাদের পরামর্শমত কার্ধা করিতে আর্ত কফরিলেন। 

সরকারী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুন্তকাদি রচনায় আর স্বাধীনতা 
রুছল না। শিক্ষা-কমিটি পাত্রী ইয়েটসের পরানর্শাহুসারে 
স্থিত করলেন যে, বাংলা! প্রভৃতি দেশ-ভাষায় যে-যে পুষ্ডক 
মুদ্রিত হইবে ততসনুধয়ই প্রথমে ইংরেজীতে রচনা করাইয়া 
কমিটির অনুমোদন লাভের পর এ এভাধায় অনুবাদ করিতে 

দেওয়! হইবে ।& এরপ করার উদ্দেন্ট আর কিছুই নহে 

প্রাচ্য ভাব ও দর্শনবাদ পাঠ্য পুস্তকে যাহাতে না প্রবেশ লাভ 

করে তাহাই তাহাদের মনোগত অভিগ্রান্ন ছিল। 

জ ১৮৪৬ প্রীষ্ঠাঝে “তত্ববোধিনী পঞ্জিকা” (ভিত ১৭৬৭ 
শক) যে সকল হিন্দু প্র্র্ছে দীক্ষিত হইয়াছে, ইষ্টানদের 
প্রদ্দত তাছান় সংখ্যায় একটি তালিক! দিয়াছেন । পত্রিকার 
মন্তব্যসহ এই তালিকাটি দিলাম--- 

আগড়পাড় গ্রামে ৮৫ জঅন। কাষ্টোয়াতে ১৩৭ জন। 
কার্পাসভাঙাতে ৯৬০। কৃষফমগর়ে ৩১০ । ক্ুফপুয়ে ১০০। 
থাড়িতে ১০০ । গাঙরাই স্থানে ১৭৫। চাষ্টগাতে ১০৬। 

চাপড়াতে ৪২২ । জলেশ্বন়ে ৪১ । জানমগরে ১৯০ । টালিগঞ্জ 
8৪৪ ঠাকুরপুয়ে ২১৭। ঢাকার ১৮। তমলুকে ১১১। 
দিনাজপুরে ৬৮। নরিদ্ধাচকে ২৭৩। বরিশালে ৭০। 
বর্ধঘানে ১৮৬। বহ্রমণুনে ১০০। বালেশ্বরে ১৫। বারিপুরে 
১৩১২ । মলয়্াপুয়ে ২৫ | ঘশোহরে ৩২২। ঘ্বত্বপুরে ৮৫৮। 

রাষষাখান চকে ১৬০ । লক্ষা্ছিপুরে ২৫০। 'শিউডিতে ৮২। 

ভ্ীর়ামপুছে ৯। সাধমহথলে ৩৪ | যৌলোতে ৮৭০ । হাবড়াতে 

১৯৫ জন। ূ 

"আমারধিগেছ দেশখ লোক হট করুন যে উাহারবিগের 
5] 

বঙ্গে ধর্মাত্তরকরণ ও তাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা গুণ 

শিক্ষা-বিভ্তাগ হইতে ক্রমে সরফান্ী অভ বিভাগেও পান্রী- 
দেয় প্রাধাত অন্তত হইতে লাগিল । রাজা! রাধাকান্ত দেখ 
১৮৫১ সনেয় ৭ই অক্টোবন্ধ ভষ্তর উইলগনফে একখানি পত্রে 

লেখেন-_ 
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তু 

১৮৩৫ সনের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাহ! কার্যকর করিবার 

পদ্ধতি শ্রী্টধর্প প্রচারকদের বিশেষ অনুকূল ছইল। এত দিন 

কলিকাতাত্র মত বড় বড় শহরেই পাত্রীদের প্রচারকাধ্য 

চলিতেছছিল, চতুর্থ দশকে তাহার! প্রামেও ছড়াইয়! পড়িল এবং 
নিন্নীহ দরিপ্র গ্রামবাসীদ্দিগকে নানারাপ প্রলোভন দেখাইয়া 
শ্ষ্ঠান করিতে লাগিক্ব! গেল । আন কার্যে বিশেষ অগ্রনী 
হইলেন আলেকজাগার ভাক। ভাফ যখন ১৮৩০ লালে 
প্রথষ ফলিকাতায় আসেন তখন রাজা রামমোহন রায় স্ুল 
প্রতিষ্ঠায় তাকাকে বিশেষ সাছায্য করিস্াছিলেন । রাষমোহ্ন 
বিলাত গন করিলে ঠাহার জ্যো্ঠ পুত্র রাধা প্রসাদ রায় ছুলটয় 

পৃষ্ঠপোষক হুইয়াছিলেন। কিন্ত প্রথমে হিন্দুদের নিকট হইতে 
সাহায্য পাইলেও ভাক অল্পদিনের মধ্যেই নিজ মূর্তি ধারণ 
করেন এবং ভিয়ায়েট, প্রনুখ অঙ্তান পাত্রীদের সঙ্গে একযোগে 
নব্যশিক্ষিত সুবকদের নিকট গ্রঞ্মাহাত্থ্য প্রচারে তৎপর হন । 
হিশ্ু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র ক্কমোহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মহেশচন্্র ঘোষ প্রবানতঃ হঁহারই উপদেশে প্রবর্শ গ্রহণ 
কৰিয়াছিলেন। ভাক প্রায় পাচ বংসরকাল ( ১৮৩৫-৯) 

ইউরোপ ও আমেরিকান হিন্দুরর্পের নিন্দাবাদ কমিক! বন়্তা 

দিয়া বেড়ান । ইছাতেও সন্ধ& ন! হইয়া 1710216 65102 17786 

78810 :4 নামক পুত্তক রচনা করিয়া কি পৌদ্লিক, কি 
বৈষ্াত্তিক হিন্দুধর্ের সকল শাখার উপরই তীব্র কটাক্ষ 
করেন । দেখিতে দেখিতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও হইয়া যায়। 

ভাফ ভারতবর্ধে ফিরিয়া পূর্ণোজমে এ্রষ্ঠবশ্ব প্রচারে লাগিয়া 
যান। বিভিন্ন স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহার মারফত ছেলেদের কোমল মনে প্রী্-কথা অন্ধ প্রবি$ 
করাইবারও ব্যবস্থা করা হইল। ূ 

পার্রীদের এরপ কারধ্যের কুফল সম্বদ্ধে হিশু সমাজ প্রথম 
দিকে ততটা! সচেতন হয় নাই । যহাধি দ্েবেন্রনাথ ঠাকুন্ই, 
এছ্দিকে সর্বপ্রথম অগ্রনী হইয়া বিশেষ দূরঘশিতার পরিচয় 
প্রান করেন । দেবেজনাথ পাশ্চাত্য ভাববার! বর্জন না 
করিস বরং তাহ। গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্ত তাহার 
মত ছিল যে, তাহা প্রহ্ণ কম্সিতে হইবে নিব ধর্থ ও 

অঙ্থংসাহ এবং অনলক্ষ্য শ্রয়ক্ত প্রষ্াদের! কি প্রকার প্রঘল 
হুইতেছে। অতএব দ্বধর্থ রক্ষা! এবং কাল্সনিক প্রষ্ঠান বর্ধ. 
শিবান্ণ অন বেরাপ বন্বের আরস্ত হইয়াছে ভাঙার হুমশঃ সব্ধি.. 
দ্বারা মানস লফল করিতে লফলে প্রাণপণ চে! করুন ।” 



৭6 

সংস্কৃতির ভিভিতে | বিজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি আমাধিগকে 

গ্রান করিয়া ফেললে যছ সহশ্র শতাবীপু$& বৈশিষ্ট একেবায়ে 
লোপ পাইয়া যাইবে। দেবেভ্রনাথ এই আশঙ্কা কারা 

তত্বযোধিনী সন্ভা ও তত্ববোধিনী পঞ্জিকার মাধাযষে এষ্ান 

পার্রীদের জন্ভসন্ধি ফাস করিয়। দ্রিতে আরম্ভ করিলেন । 

পার্রীরাও শী্ই বুঝিল যে, তাহাদের এক জন প্রবল প্রতিঘন্্বীর 
উদ্ভব হইয়াছে | | 

৪ 

দেবেভ্রনাথেন্র প্রতিরোধ এতদিন আলোচনার মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিলগ। কিন্তু একটি বাপারে তিনি উহাদের প্রকাণ্জে 

বাধ! ঘানে অগ্রসর হইলেন । ১৮৪৫ সনের এপ্পরল যাসে নিজ 

কুঠিয় রাজেজ্লাল সরকার নামক জনৈক কর্ঘচারীর কিঞিছুর্ঘ 
চতুর্দশ বংসরবয়ন্ক ভ্রাতা এবং ভাফের স্কুলের ছা উমেশচঙ্জ 
লয়কায় ভাফ সাহ্বেরই পরামর্শে একাদশ বর্ষীয়া নাবালিকা 
স্রীফে লইয়া! ভাহার বাটিতে যায় এবং সেখানে কষেকিন 

মাত্র অবস্থান করিয়! শষ্ঠান ধর্টে দীক্ষ। লাত করে। “ফ্বিরাস 
কর্পাস' খুত্রে উহ্বাদিগকে কিয়াইয়! লইতে চাহিয়া আবেদন 

করা হইলে পুপ্রিম ফোর্ট তাহা! নামঞ্জুর করেন। অথচ 
ইছান্স প্রায় বার বংলসর পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার 
এডওয়ার্ড রায়ান ভ্রজনাথ ঘোষ নামক একটি চতুর্দশ 
ব্যায় বালকফে পাত্রীদের কবল হইতে হ্বিয়াস কর্পাগ 
অনুসারে উদ্ধার কথিয়্া পিতার হত্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

বিচার বিভাগের ঘখন এইরপ বিপর্যয় দেখ! দিল তখনই হিন্দু 
সমাজের টনক নভ্িল। দেবেজনাথ নিজ পন্রিকায় এই সম্বন্ধে 

আন্দোলন উপস্থিত করিয়া! লিখিলেন যে, পাত্রীদের মত হিন্দু- 
দের পক্ষেও অবৈতনিক বিভালয়াদি স্থাপন করিয়া! নিঃসন্বল 

ছাত্রদের সেখানে অধ্যয়নের ব্যবস্থা কর! একার প্রয়োজন 

হইয়া পদ্চিয়াছে। ছেবেজনাথ স্বয়ং বাড়ী বাড়ী গিষ়া 
হিন্দুপ্রধানদের এই বিষয়ে কিরূপ উদ্বদ্ধ করিয়াছিলেন, 
'আত্জীবনী'তে তিনি তাহায্ বিশদ বিবরণ ছিয়াছেন।' 
(পৃ, ১০২-৩, বিশ্বভারতী সংস্করণ )। তিনি তাহার কার্যে 
বাজ! র্লাধাকান্ত দেব প্রনুখ রক্ষণশীল এবং রানগোপাল 

ঘোষ প্রনথখ প্রগতিবাদী উভয় জলেরই আন্তরিক সহ- 
যোগিত! লাভ করিলেন। বহঙ্ধিনেয় বিবদঘান হিন্ছু-সভ] 
এবং ব্রদ্ধ সভা এক হইয়া গেল। প্রধানতঃ ভাহারই 
উদ্যোগে ১৮৪৬ সনেয় ১ল! মার্চ 'হিচ্ছু ছিতার্থা বিদ্যালয় 

87176 07875528570 083672 (0015 1840) লেখেন-_ 
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টিটি এজি, সিডনি 

নামে একটি অবৈতনিক ইংর়েজী-বাংলা ঘিদ্যালস প্রতিটি 
হুইল । ইতিমধ্যে এই দ্বল প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হইবে জানিয়! 
দানবীর মতিলাল শীল ১৮৪৫ সনের খরা ভূন নিজ ভবনে একটি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন কল্পিলেন এবং এতহক্ছেখ্জে নি 

তহবিল হই এক লক্ষ টাক আলাদ। করিয়। রাখিলেন। 

এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সময়ে 

হিন্দুগণ পাত্রীদের অবৈতনিক বিদ]ালয়গুলির পরিবর্থে যা 
নিজেদের প্রতিঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়সমুছেই ছেলেদের 

পাঠাইয়! প্ীষ্টানীর শ্বোত রোধ করিতে উদ্দ্যোঈী হুইয়াছিলেন। 

কারণ তখন পাত্রী-স্ুলে অক্ষরজ্ঞান হইবার পরই ছাতআদিগকে 

অভাভ বিষয়ের সঙ্গে প্রীষ্টতত্ববিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতেও বাধ্য 

করানো হইত। আর এ হেতু তাহাদের মন জল্প বয়সেই প্রী্- 
বর্থের দিকে আক্ণ্ হুইয়! বাইত । হিচ্ছুগণ এবিষয়ে ক্রমে 
অধিকতর হুশিয়ার হইলেন । ১৮৪৭ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর 

কলিকাতায় গোরাাদ বসাকের ভবনে এক সন্তায় সমবেত 

হুইর] তাহারা এই সঙ্ষত্প গ্রহণ করেন যে, অতঃপর তাহার! 
মিশনরীদের ছ্বুলে ছেলেদের আর পাঠাইবেন না। এই সভার 

একটি বিবরণের কিয়দংশ এখানে দিলাম | বিবরণটি মিশনন্নী- 
দের প্রদ্ত-_ 

“18100009 40701-00000525 80187 - শাত 060005 
0)৮101 10 (খেক 0) ৮ গো।09 51001 17101615901) 91 
0811৮05 01 0৮0/ ০8510 ২0080 07501 7 ০20/017100686007085 
1780 101) 1041001) 2060101500াদ, 00008 নি01ঠহ 1006 01817 
[৮ চন 768001৮00 1180৮ ৮ এন 196 [যো1) 10011060000 
[11860089017 8000 06 1106 হানা 28120 খে) 01 976 
10708 01 088103) সখা 8100 1901101058৮ 0080600115 0৮00402 
28 6] 2৭ 101600089 80707110) ওল 17760)01শ5 01 1076 ৯২1৫ 
৯001005 লা) (48171 005601800) 2১0110110হ 0000) 10 10505 
৪02011008 101%14010 00101056181, 10105 1000) 17610102106 00 
1017 00800, 8005 101 টি দে10081001 101৭ ৪00 01 আনা 26 
015 01 0116 11851077015 [1৮100060105 70 01810005502) 0810 
01 €10021171010068107000 টি0েো। 1000 210 থে8145 8006 0 105705, 
1010105 0 41101) 1064804 প%401 লা 1006 00৬0৮ 21 
08 17087111500 11081 000 6508001510 %/0111 50010198 10110আ০৫ 
10106 1810810108007 01 076 210100881], 006 01 000 000০ 
01090 [রড ]]সব21 51 07010760108 210 0 হাল 21501) 
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76510110501 016 (300, 026০ ০ ড609106151)) ৮ 11817 
শে 50111106500 ৮17816৮0508 11065 000৮ 198 006 % 
(0101511110- 

সভায় হিন্দুসমান্ষের বিডির শ্রেনীয়, মতের ও দলেয় থে 
লব গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে আভতভোধ 
দেখ, প্রষখনাথ দেব, হয়কুমার ঠাকুর, দেবেজনাথ ঠাকুর, 
স্বমানাথ ঠাকুর, কাশীপ্রসা্গ ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । রাঙা রাধাকান্ত দেব লন্াপতিয় আসন গ্রহণ কয়েন। 
এখানে হিন্দু সোসাইটি মামে এ্রফটি সত স্থাপিত হইল। 
সমবেত ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিশনন্বী বিদ্যালয়সমুষে 
কোনমতেই আর ছেলেছেয় পাঠামো হইবে ন!। যাহাক্গা অই 

ক120707800/ ০01 967001 1465807%58, 739 106 186৮, 
28095 17008. 1848, 5, 801. 



নাথ 

সিদ্ধা্ঘ অমাভ করিয়া! & সব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের পাঠাইবে 
তাহার! যে শ্রেনী, মত বা দলের লোক হউক না কেন, তাছা- 

দিগকে সমাজচ্যুত করা হইবে | মফন্বলেও এই আন্দোলন 
দুরু করিবার কথ! হইল। এই সময় মিশনন্রীদ্ষেযর দৌরাত্তযে 
হিচ্ুসমাজজ কতখানি উত্তাক্ত হৃইয়! পড়িয়াছিল, উপরিউক্ত 

বিবরণের শেষে উদ্ধত জনৈক রক্ষণশীল হিন্দুর উক্তি হইতে 
তাহা বুঝা! যাইবে । তিনি সভান্তে উপস্থিত যুবকদের সন্োধন 

করিয়া বলেন যে, তাহার! এক ঈশ্বরের ভজন! করুক, যাহা 
ইচ্ছা তক্ষণ করুক, বৃচ্ছা আচরণ করুক তাহাতে কোনই 

আপি মাই, কিন্ত তাহার] যেন এষ্টান ন| হয়। ছিন্দুসমান্ধের 
এই আন্দোলন এবং অবৈতনিক বিভ্ঞালয়াদি স্থাপন হে ধষ্ঠান 

হইবার ল্োত রুদ্ধ হইতে আরম্ত হইল। দেবেম্রনাথ 

লিখিয়াছেন-__.“সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার শ্রোত ব্যাহত হইল, 

একেবারে মিশনরীদের মন্তকে কৃঠারাঘাত পড়িল ।”(আত্মজীবনদী 
পৃ, ১০৬)। নব্যশিক্ষিত প্রগতিবাদী ফুবকগণ পূর্ব যেমন ক্রষঠান 
বর্ষের প্রতি বু'কিয়৷ পর্তিত, এই সময় হইতে তাহ! ক্রমে বন্ধ 

হইয়া গেল। অঞ্জকাল মধ্যে হিশনরীদের হিচ্ছুধর্থব নিন্দায় 
অন্রকরণে তাহারাও প্রকা্ঠ স্থানে এষবর্টের দোষক্রটি 
দেখাইতে প্রন্বত্ত হইল । তৃদেব লিখিয়াছেন-_- 

“কলিকাতার রাত্তায় রাস্তায় পার্রীরা যেমন স্্রীষ্বর্দের 
প্রচার করিয়াছিলেন, অমনি তাছাদিগের পার্থ নব্য ত্রান্ধের] 

আপনাদিগের মত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন 
স্থানে সনাতন হিশ্দুবর্শের ত্বপক্ষেও ছই একটি বক্তৃতা হইতে 

লাগিল। নব্যেরা এই সময়ে আনম একটি উপায় করিয়া- 

ছিলেন । এতদিন গ্রীষ্টবর্শই এদেশের ধর্শের প্রতি আক্রমণ 

করিয়া ইনার দোষ প্রদর্শন করিতেছিল.".এই অবধি নব্যের। 
গর্টবর্থের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন ৷ তাহার! যে সকল 

দুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পঙ্িত এীষ্টবর্্ মানিতেন না, ভাহাদিগেন্র 
গ্রন্থ হইতে প্রীষ্টধর্ঘের বিরুদ্ধে যুক্তি সকল সংগ্রহ করিয়া 

ছাপাইতে আরস্ত করিলেন । সেই অবধি ছেলের! ইত্রাঙ্ী 
পড়িলেই প্ীষ্ঠান হইবে_ এ জাশঙ্কা ম্যুন হইয়াছে ।” (বাংলার 
ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৭) ইহার পর, শাসকবর্গের উপর, 

বিশেষতঃ দরকারী শিক্ষানীতির উপরও মিশননীদের প্রভাব 
ক্রমশঃ হাস পাইতে লাগিল । 

€ 

হিন্দুগণ, বিশেষতঃ হিচ্ছু যুবকগণ যাহাতে প্রষটবর্শ গ্রহণে 
উদ, না হনব এ তে! হইল তাহারই প্রচে্! । কি যাহারা 
ইতিমধ্যে জরীষ্ঠান হইয়া! গিয়াছে তাহাদের উদ্ধার করিয়া! সমাজে 
পুনগ্রহুণের ব্যবস্থাও তো করা আবন্তক | অমাজের চিন্তাশীল 
ব্যক্িগণ এ বিষয়েও শী ই অবহিত ছইলেন। ১৮৫১ সনেম্র 

প্রথম দিকে কলিকাতা ভ্কবানীপুরে জাবায় দিশনরীরা কয়েক- 
জন হিদ্ুুকে প্রান করিয়! ফেলে । পরই সময এ অঞ্চলের 
নেতৃস্থানীয় লোকেছের জাগ্রহাতিশয়ে পুনরায় হিন্দু জাজের 

বঙ্গে ধর্মাস্তরকরণ ও ভাহার প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ৭৫ 

পক্ষে এক বিরাট সভাত আয়োজন হইল। ১৮৫১ 
সনের ২৫শে মে তারিখে চিৎপুরগ ওরিয়েন্টাল সেখিনান্ি 

ভবনে রাকা! রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে এই লতার 

অধিবেশন হয় । এবারেও হিন্দু-সমান্ধ ভুক্ত রক্ষণঞ্খীল প্রগতি. 
বার্দী সকলেই যোগ দ্বিয়াছিলেন । এদিনকার ভাগ 
প্রধান বিচার্ধ্য বিষয় ছিল-__”বাহায়া খ্েচ্ছায় ও সঙ্ঞানে 
পরবর্ গ্রহণ ও ইফার আচারাদি পালন করিয়াছে, নিষিদ্ধ 

খাদ্য খাইয়াছে তাহায়াও যদি পূর্বধর্পে কিরিয়া আসিতে 
চায় তাহা হইলে প্রারশ্চিতন্বরপ সাধাভমানতর অর্থের 

বিনিময়ে তাহারা তাহা! করিতে পাছিবে কিনা?” লে 
যুগের বহু বিখ্যাত পণ্ডিতও সভায় উপস্থিত ছিলেন । তাহাদের 

অধিকাংশই এরূপ ব্যবস্থার সপক্ষে মত প্রদান করিলেন। 

কিন্তু এই সঙ্গে দেশের অভান্ত অঞ্চলের পঞ্ডিতদেরও মত গ্রহণ 

আবঞ্তক বিবেচিত হইল | সম্ভাপতি মহাশয় শাঙ্্ীয় নামা 
বচন উদ্ধত করিয়া বুঝাইয়া! দিলেন যে, হিন্দু শাঙ্ছে গ্রারশ্চিতেন 
বিভিন্ন বিধির উল্লেখ জাছে এবং যুগে যুগে তাছায় পর্জিবর্থনও 
ঘটয়াছে। বর্তমান কালে কড়ি মাত্রের বিনিষয়েই “পতিত' ব! 
বন্থাত্তরিত ব্যডিকে শ্ব-সমান্ধে ও শ্ব-বর্থে পুনগ্র্ছুণ বানীন্। 
সভার অভিমত এবং সভাপতির উক্তির উদ্লেখ করির়! ্রত়াম- 
পুরের মিশনরীদের পরিচালিত 'ক্রেঙ অফ ইতিয়া' ৫ই জুন 
তারিখে ইহাকে উনবিংশ শতাবীর একটি মস্ত বড় গুরুত্বপূর্ণ 
ঘন! বলিয়! মত প্রকাশ করেন। ( ”0018561869 009 ০? 

(109 00056 11000901006 651063 118 183 0000:90. 17 

[7018 110 00191198906 0916010.7) )। 

হিচ্ুদেত এই সন্ভা হইতেই যে “পতিতোদ্ধার অন্ভা"র 
উৎপভি তাহ! নিশ্চয় করিয়া বল! যায়।* সভার প্রস্তাব এবং 
সভাপতির উক্তি দৃষ্ঠে একটি প্রস্তাবনা রচন! করিয়া বঙ্গের 

বিভিন্ন অঞফলের প্রখ্যাতনাম! পঙ্তদ্ধের নিকটে প্রেরিত 
হুইল। প্রণ্ডাবন] ব! ভূমিকায় যে সব প্রধান সমন্তার কথ! 

উত্বাপিত হুইল তাহার একটি হুইল এই £ পাত্রীগণ মুসলষান- 
দের প্রীষ্ান করাইতে বা মুসলমানগণ এ্রঙানদের ইসলাম 
বর্শ গ্রহণ করাইতে বড় একট আগ্রহ দেখায় না, অথচ উত্তয়েই 
হিন্দুদের ধর্থাত্তর এহণ করাইতে লালায়িত হয়, ইহার কারণ 

কি? ইহার উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে প্রত হ্ইয়াছে,_প্রথমোক্ত 
বর্থাবলখিগণের ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পর পূর্বধর্ণে ফিছ্রিয়া 
যাইতে কোনও বাধ! নাই, পরস্ত হিশু সমাজে ইহার বিপরীত 
রীতি বলবং। সমাজের লোকের যেক্সপ মনোভাব তাহাতে 
একবার হিন্দুয় পক্ষে বর্াস্তরিত হইলে পূর্ববধর্টে ফিরিয়া 

পসরা ০ রর সিন পপর 

* পৰগয়ি সার রাজা! রাধাককাত্ত দ্বেব বাহাছছের বহে 
কলিকাতায় পতিতোদ্ধারিদী নানী একটি লতা স্থাপিত হয়”-_ 

“পতিতোদ্ধার বিষরক সুদিকা ও নাগর কী 
সংস্করণের বিজ্ঞাপন । + 



১৪১] প্রবাসী ১৩৫৩ 

আসা লাব্যাভীত। তবে হিন্ুশান্ে মন্থ যাজবন্ধায যে-রব 
প্রায়শ্চিত্ের ব্যবস্থা! দিয়াছেন তাহা কিসের জন্ত ? পরস্ধ বর্ত- 
মানে ঘি সমাজকে রক্ষা! করিতে হৃয় তাহা! হইলে বর্ধাত্তত্িত 

আ্বাত্থগণকে হিন্দুবর্টে ফিরাইয়! আন! একাত্ত আবন্তক | হিন্দু 
লমানে পূর্বে একপ ফর! হইত। বর্তমান বুগেও রামহুলাল 
লন্বকীর এক্সপ কার্ষ্যে ব্রতী হইয়া কয়েকজন 'পতিত'কে 

উদ্ধার করিয়াছিলেন । বিতশালীদের মধ্যে ফেহ কেহ 
শ্বেচ্ছাচান্্রী হইলেও পরে ধনৈশ্বর্ধ্য বলে হিশ্ুসযাজতুক্ত হইয়া 
ছেন, কিন্ত অপেক্ষাকৃত দরিত্র লোকের! যদি কখনও শ্বেচ্ছায় 
বা প্রলোভনে পক্চিয়া কিংবা! অন্ত যে-কোন কারণে পরবর্ 

গ্রহণ কয়ে ও "পতিত" হয় তাহা! হইলে তাহাদের আর 
উদ্ধারের আশা! থাকে না। কাজেই সমানে ব্যবহার-সাম্য 

স্থাপন জনও তাহাদিগকে সমাজে পুনরায় এরহণ কর] বিবের। 
পতিতোদ্ধার সভায় আবেদমে কাজ হইল । শ্রেষ্ঠতম সাত 

জন পঞ্চিত বিলিয়! একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলেন। 
তাহ! উক্ত প্রস্তাবন! পছিত 'পতিতোদ্ধার সভা" পক্ষে "পতি- 
তোদ্ধার বিষয়ক ভূষিক] ও ব্যবস্থা পত্রিকা" নামে ১৭৭৫ শফে 
(১৮৫৩-৪) বুত্রিত হ্য়। অন্বিকা, আগভ়পাড়া, আপুর, 
আডিয়াদহ, উল, উত্তরপাড়া,কলিকাতায় আরপুলি, কলুর্টোলা, 

সিমলা, শোক্তাবাজার প্রত্ৃতি, কামারহাটি, কুমারহউ, কুলীদ- 
গ্রাম, ফোরগর, গুপ্তপঙ্গী, গোবরভাঙা!, চিঙ্গড়িপোতা, ঘিবেমী, 
নবন্ধীপ, পানিহাটি, বংশবাচী, মন্মমনসিংহ, সুগন্ধা, শাস্তিপুর, 
হ্িনাতি প্রভৃতি সংস্কত-চর্চায কেআসমূৃহ্রে প্রসিদ্ধ পঙ্ডিতগণ 
এই শত জনের যধ্যে ছিলেন। এই ব্যবস্থাপত্রখানির বথ্যে 
লর্্বাপেক্ষ! গুরু পূণ সিদ্ধান্ত হইল এই হে, পরবর্শ এ্রহণ এবং 
অন্তক্ষ্য তক্ষণজনিত অপরাধ হেতু পতিত হইলেও পূর্বধর্টে 
ফিরিয়া আসিতে কোন হিন্দুরই শান্ত কোন বাধ! থাকিবে 
না। সামান্য মত প্রারশ্চিভ করণাত্তর তাহাদের “অব্যবহার্ধ্য।" 
ঘোষ থঙ্তি হৃইক্স! যাইবে । 

গত শতাবীর মধ্য ভাগে হিশ্বু সমাজের উপর যিশনরীগণ 
যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, সাধারখের, বিশেষতঃ খাহায়! 

ভিতরের খবর ন্বাখিতেন তাহাদের বিশ্বাগ, রাকশকি তাহার 
খুবই সহায় হইয়াছিল । আমর! দেখিলাঘ, ফিরপে মতি 
দেবেন্রনাথ ঠাকুয় প্রমুখ প্রগন্তিপন্থী এবং রাজা রাধাকান দেখ 
প্রযুখ রক্ষণলীল নেতৃবর্গ একযোগে কার্ধ্য করিয্া বিভিন্ন উপায়ে 
ইহাতে বাধ! দান করতঃ কতকাংশে লাফল্য অর্জন কষ্লিয়া- 
ছিলেন। ইহার পর এফ শতাধী চঙ্গিয়! গিয়াছে । জগতে 

বছু বিষয়ে বিপুল পরিবর্তনও সাধিত হ্ইয়াছে। ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ শাসনের ধারাও বুগে যুগে বদলাইয়াছে। বর্তমানে 
শাসনে যে পন্থা অনুগত হইতেছে তাহাতে বঙ্গদেশের 

শাসনছ প্রত্যক্ষ ভাবে একটি সন্প্রদায়-বিশেষের হন্যে গিয়া 

পড়িয়াছে। ইদ্রান্নীং কতকট! রাজনৈতিক প্রচারের ফলে এবং 

কতকট! ত্রিটিশের অনৃষ্ঠ হত্তের সহায়ে বঙ্গীয় সমাজের এক 
শ্রেধর উপর নানাভাবে আক্রমণ চলিতে সুরু হইয়াছে । ইহার 

মধ্যে ব্যাপক ধর্াস্তরকরণ একটি । সমাজনেতৃবন্দের এদিকে 
দৃষ্টি পড়িয়াছে আরনেই বলিয়াছি। পূর্ববসুগের মত বর্তমানেও 

হিশ্বুদের সঙ্ঘবন্ধ হইতে হইবে | কিন্ত এই সঙ্ব সময়োপযোগী 
করিয়া! গঠন করিতে হইবে । সমাজের তথাকথিত উচ্চ এবং 
তথাকধিক নীচ সকলের মধ্যেই আসন বিপদ সম্বন্ধে যাহাতে 
সমান চেতনায় উদ্রেক হুয় তাহার উদ্যোগ কর! প্রফ়োজন। 

আর বর্তমান সময়ে ইহার প্রথম সোপান হুইবে- বংশগত, 
জন্মগত, ব! শ্রেঈগত ভেবৈষম্য বিদু্ণ এবং দীতার 'গুণবর্শব 
বিভাগশঃ? নীতি মানিয়! গুনী এবং কর্দার যখোচিত সমাহর । 
তাহা হইলে গত শতাকীতে যেমন শ্রীষ্ান হইবার শভ্রোত রোধ 
কর] সম্ভব হইয়াছিল আঙ্িও অন্যবিধ রাহ্রিক, অর্থনৈতিক ও 
ধর্মগত পথ অগ্রাহু করিয়া] প্রগতির পথে জবাবে অগ্রসর হওয়া 
চলিবে। 

প্রিক্ল! তুমি এই ধরণীর 
ঞ্ীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার 

অনেক শ্বপন নিয়ে ভায়াক্রান্ত দিনাতের শেষে তারার! জেগেছে কত শতাব্ধীর কত প্রেম মিয়ে, 
আরা ৮ তারি মধু-ভালোবাস! আছি কিছু মোরে গেল ছিয়ে। 
ফত দুদু ডেকে গেল-_উড়ে গেল কত বুনো ৰ আকাশের নীল ধুশী বুকে ক'রে রেখেছিলো ঘাস! নিজুতি রাতের মাঝে ঝিবি ভাকে- কেঁপে ওঠে বন, 

'নবগঞ্ষা'-তীর়ে শুনি এলোমেলো বাতাসের সুর, ঘুম তুলে ক্ষণে ক্ষণে তাই আমি হই উন্মন। 
কত সন্ধ্যা কতবার ফ"য়ে গেছে তাহারে বিুদ্ত। জোনাকিয় আলো নাখ! ধ,ই কুলে হুরতি অধীর 2 
নন্সম ভুমের মত বরে গেছে কত শেফালিক!, তুমি এলে প্রিয়া যোস্স-_প্রিয়া চুমি এই ধরণীয়। | 
ছলে ছলে নিধে গেছে কতবার কত দীপশিখ]। 



সৃৎশিণ্পের ক্রেমোন্নতি 
ভরীজগদীশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি 

স্বংশি্ন লম্বঘ্ধে ইংরেন্ী এবং অভাভ ঘুরোপীয় ভাষায় অনেক 
খই জআাছে, কবে কোথায় এবং কখন ম্বংশিদ্গের প্রথম হৃটি 

হয়েছিল সে বিষয়েও পাশ্চান্তেহ বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু 
আলোচন! হয়েছে । বাংলা ভাষায় এসথন্ে পুস্তকাদি নেই 
বললেই চলে । প্রাচীন সংস্কত ভাষায় খনিজ পদার্থ বা তাদের 
ব্যবহার সধ্ধন্ধে মাত্র ছ-ঢারখান! বইয়ের উত্লেখ পাওয়! ঘায়। 

ঠিক এই বিষয়ে কোন বই না থাকার 
বরুন, বিশেষ করে বাংল! ভাষায় স্বংশিল্প 
সংক্রান্ত পরিভাষার অভাবে ভারতীয় 
স্বংশিপের অঞ্জকারাচ্ছন্্ন ইতিহাসে এখনও 

আলোকপাত হর নি। এই সব নান! 
কারণে ম্বংশিক্প বিষয়ে লিখতে গিয়ে 
সম্যক ভাব-প্রকাশের জনে সময় সময় 

ইংরেজী শের ব্যবহার করতে হয়েছে। 

জন্কান্ত কলা ব! বিজানের স্থায় 
স্বং-শিল্পসেরও নানা শাখ-প্রশাখ! জাছে। 

বর্ধমান প্রবন্ধে এই শিল্পের যাবতীয় 

বিভ;গ সন্বন্থেই মোটাসুটি ভাবে কিছু 
কিছ বলবার চেষ্ট! করেছি। 

স্বংশিক্পন বোধ হয়, পৃথিবীর লব 
জায়গায় একই সময়ে আরম হয়। কখন 

কোথায় এবং ফেমন করে এর প্রথম হাটি 
হয় সে বিষয়ে ইতিহাসে বিশেষ কিছু 

পাওয়া ধার ন|। তবে এই শিল্প মানধষের আদিম মনোন্বতির 

সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত বলে কেমন করে স্তরে সবে এর 

ক্রমোরতি হ'ল সেই কথাই বলব। 

মান্য সব সময়ে তার পারিপান্থিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে 
মানিয়ে নেয় বা নিতে চেষ্টা করে । প্রস্তরযুগে মান্য পাছাড়ের 

গুহায় বাস করত। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার 

'স্বাসস্থানের পরিবর্তন হ'ল এবং মান্য গিরিগুহা পরিত্যাগ 
করে নদীর ধারে গাছের পাতা বা ঘাসে ছাওয়া কুচীর বেধে 
বাস কমতে লাগল। প্রস্তর-যুগে যেন ভার! পাখরকফে 

নিজেদের কাজে লাগাত তেষনই এখন তার! যে মার বুকে 
ধাম করত তাকেই কাজে লাগাল। 

তার! দেখলে, ভিক্ষে মাটিকে নিয়ে চেষ্! করলে যে রকম 

খুশি আকার ছেওয়! বায় এবং সহজে পেই আকারের পরিবর্তন 
হয় না, এটা হ'ল মাটির স্বাভাবিক ধর্ণ। ইংহেজীতে একে 

৮1১18500010” বলা হয়, বাংলায় একে “নমনীয়তা” বলা 

যেতে পায়ে । আদিম মুগের মান্য নিজেদের খেয়ালধুশিতে 

& সব ভিজে মাটিকে নান! আকার দান করত। তারা! যখন 

দেখলে, নৌর্রের তাপে &ঁ সব জিনিল শক্ত হয়ে বার বটে 

তবে আবার জলে ভিজ্বলে নরম হুয়। প্রমম কি আকার়েরও 
পরিবর্তন হয়, তখন তান! ভাবলে & সব দ্িনিসকে আরও 
গরম করলে কি পরিণতি হয় তা পরখ করে দেখা উচিত । 

কান্ধেই তারা কানে লেগে গেল। এ সব মাটির জিনিষকে 

আগুনে পোড়ালে, ফল হ'ল আম্চর্য্য। আগুনে পুড়িয়ে যে 
স্িনিস তারা! পেল তা আর জাগের মত হনে] নয়, অল্প বা 

চীনদেশয় সংশিল্প 

ছু জাঘাতে ভাঙে না বা জলে পড়লে নরষও হয় না। এমনি 
করেই *ম্বংশিক্পের গোড়াপতন হল । 

তখন তার! মাটি দিয়ে হানি, কলসী, খেলন! ইত্যা্ধি 
মান! রকম জিনিস তৈরি করতে লাগল। এই সব তারা 

তাদের খাজদ্রব্য তৈরি করার ছাচ রূপে এবং খাছবস্বর আধার 
হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল। এই সব দ্বিনিসফেই বলা 

হয় স্বংপাত্র । এই সব মাটির জিনিস দিয়ে হয়ত তাদের 
ক্ষান্ধ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু এতেই তার! সন্ত হতে 

পারলে না--দেখলে, ধব জিনিস মনের মত হয় মি, হয়ত 
আকারে তার! সমান নয়, কোনটা পাতলা, কোনটা মোটা 
আবার কোনটা হয়ত টুরটা-কা্টা। এগুলোর উন্নতির তত 
তার! আক্রান্ত চেষ্ঠ। করতে লাগল । এদের ভিতর যার! বেশী 
মাথাওয়াল! তার! দেখলে, ভু হাতের দ্বারা যে দ্িনিস তৈরি 

হয় তা সব সময় মজবুত হয়না এবং তাদের যেসামাড 

যন্ত্রপাতি আছে (য! হয়ত পাথন্রেন্) তাও বৎপাত্রাদি গঠনের 

পক্ষে ধুব উপযোগী নয় । তখন হন্ত্রগুলিয় উৎকর্ষ সাধন এবং 

নুতন বন্ত-নির্্দাণের চেষ্ঠ! চলতে লাগল এবং এয়ই কলে পটানন 
ছইলের কুটি হ'ল, যাকে আমর! বলি “কুমোয়ের চাক' | 



ইংলগ্ের স্বংশিক্প ( ফেল্টিক যুগ ) 

যাটির জিনিস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতীয় স্বংশিল্পের 

প্রাচীনত্ের কথাই সর্বাথ্রে মান হয়। ভারতে মাটি 

দিয়ে শুধু যে খেলনা তৈরি হয়েছিল বা ব্যবহারিক জীবনে 

স্বতিকানির্সিত দ্রব্যাদিকে কাজে লাগানোই মাঅ হয়েছিল 

তা নয়, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধনার সঙ্গেও 
মা ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত। মাটি দিয়ে দেব- 

বববীর সৃর্তি নির্াণ করে আমরা! পুক্ধা! করে আসছি স্মরণাতীত 
কাল থেকে । এই প্রতিমা পৃজ্া কতকালের সে বিষয়টি 
বিতর্কমূলক, কিন্তু এটা যে ভারতীয় সংস্কতির অন্ততম প্রতীক 

তাতে সংশয় মেই। মাক্ছষের সভ্যতার ইতিহাস যদি 

১৩৫৩ 

সৌন্র্ঘবোধের প্রভাব শ্রড়াতে পারলে 
মা। তখন তাদের লৌনাধ্য-জ্ঞামেন্ব 

উৎকর্ষসাধন আন্ত হয়েছে । ভধু লাল 

রঙের মাটির জিনিস বা! সেগুলোর উপর 

রং-কর! জিনিস নিয়ে তারা বন্ধ হ'ল 

মা। নানা রকম জিনিস নিয়ে গবেষণ। 
আরস্ত হ'ল। কোন্ জিনিস পোড়ালে 

কি রূপান্বর হয় তা তারা পন্ীক্ষা করে 

দেখলে এবং নান! কম জিনিষ বিভিন্ন 

অংশে বিভক্ত করে মিলিয়ে পোড়ালে 

কি হয় তাও তার! জানতে পারলে । 

তখন তারা সাঙ্ছা রণ্ডের জিনিস তৈরি 

করার জন্ত সচেষ্ট হল, এই পত্ীক্ষাতেও 

তার! সফলকাম হ'ল। 

সাঙগামাটির সঙ্গে চুণ-জাতীয় পদার্থ 

মিলিয়ে ও পুড়িয়ে তার] সাদা রঙের 

হরেক কম জিনিস তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল । তখনকার 

দিনে তার! এই সব জিনিসের কি নাম দিয়েছিল তা আমর! 

জানি না, এখন এই সব জিনিসকে আমর! চীনামা্টির পা 

বলে অভিন্বিত কছি। 

কুষোক়ের চাকের সাহায্যে কেমন করে সরে ভরে 

স্বং-পাত্রের উল্নতি হ'ল তা আমরা দেখলাম, এখন যে জানিস- 

গুলে। পাওয়া! গেল দেগুলে! আগের থেকে বেশী সাদা, হুন্গর 

ও শক্ত । কিন্ত একটা! খু'ত তাতে দেখা গেল। এই সব 

জিনিষের “সক্ষিত্রতা* (00705 ) তখনও যার নি। 

যখন এ সব পাত্রের ভিতর অল ইত্যাদি তল পদার্থ রাখ! 

আলোচনা! করি তা'হলে দেখি, ধাপে ধাপে সে এগিয়ে যাচ্ছে । গেল তখন সহজ্জেই তা বোবা গল) দেখ! গেল যে, তরল 

গিরি গুহ! পরিত্যাগ করে মানুষ যখন গৃবাসী হল তখন 

ধীরে ধীরে তার নজর পড়ল বাপগ্বহ্ের উদ্নতিবিধানের দিকে 

- নকল ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বীচবার 

জনে মান্য তখন মাটি থেকে তৈরি করলে ইচ, টালি প্রভৃতি | 

ক্রমে ক্রমে হ'ল তার সৌন্ধ্যবোধের বিকাশ । তাই মাটন 

জিনিসগুলি কিসে নুদৃষ্ত এবং নয়নযুঞ্ধকর হয় সেই বিষয়ে 

লোকেন্বা চিন্তা করতে লাগল। ফেউ কেউ ভিজা মাটির 

জিনিসগুলি পোড়াবার আগে তাদের গায়ে জন্ব-জানোয়ার 

প্রভৃতিন্ন ছবি প্রকে কারুকারধমঙ্ডিত করলে । 

এই সময় এক শ্রেইর মান্য নান! প্রকার জিনিস মিশিয়ে, 

নানারকম রঙের সৃষ্টি করলে এবং সেই সব রং মাটিক় জিমি- 

সেম গায়ে লাগিয়ে হরেক রকম নুক্ষর ও বাহারি ত্রব্য তৈরি 

ফরতে লাগল । এরই ফলে সবি হ'ল সেই সব জিনিসের 

যাদের এখন 'ট।লি” এবং “টেয়াফো্টা+ বলা হয়। এই জাতীয় 

জিনিলেন্ যে এককালে থুব কদর ও প্রচার ছিল, পৃথিবীর 

বিভিন্ন স্থানের যাছুঘরসমূহ থেকে তান্ব পরিচয় পাওয়! যায়। 

কিন্ত এইখানেই এরর শেষ হ'ল না। মান্য তায সহজাত 

পদার্থটি আস্তে আন্তে চুইয়ে বেরিয়ে আসছে । তখন 

পরীক্ষামূলক গবেষণা! আরম্ত হ'ল কিসে এ সচ্ছিত্রতা 

বন্ধ ফর। বা! কমানে! যায়। ছুই উপায়ে চেষ্টা চলতে লাগল । 

যেসব জিনিষ দিয়ে এই সব পাত্র তৈরি হত তার সঙ্গে 

ফেলম্পার (16151)27) ক্বাতীয় দ্িনিস মেশানে! হ'ল যা 

আগুনের উভাপে ভ্রবীভূত হয়ে যায় এবং ক্ষত ক্ষুত্র 

ছিত্রগুলি বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ কেউ উতাপের 

পরিমাণ বাড়িয়ে সচ্ছিদ্রতা কমাবার চেষ্ঠ! ফরতে লাগল। 

এয়ই পরিণতি হ'ল “86006দ876” ঘা পাখুছে জিনিস, যা 

তারা! সাদঘামাটির সঙ্গে কম উভভাপে ত্রধীতৃতি হৃয় এমন 

পদার্থ মিলিয়ে ও কিছু বেশী উ্ভাপে পুড়িয়ে পেতে সক্ষম 

হ'জল। 

এই জিনিসগ্ুলি হ'ল পূর্বেকার বতিকানির্শিত অরব্যাছি 

অপেক্ষা শক্ত ও মজবুত | কিন্ত তখনও সেগুলি মহুণ হয় 

নি। কি করে ত| কল্প যায় লেই বিষয়ে নান! কম পরীক্ষা 

ও গবেধণ! করে এমন একটি পদার্থের আবিষ্ষার হ'ল হ| 

পাত্রের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে অল্প উদ্ভাপে পোল়্ালে ত্ব্ছ ও 



নাছ 

মঙ্ছণ আবরণের হাটি ফয়ে। এই 
পঞ্ভতিকেই ইংরেজীতে বলা হয় 
“প্লেজিং” | জামর়! জানি 'রেজ' খুব কম 
উত্ভাপে গলে যায় এবং এর ভিতর লিভ 
অল্মাইভ, বোরাম্ম, ফেল্ম্পার,। সোডা, 
প্রভৃতি জিনিস থাকে | এই ম্বচ্ছ মণ 
আবরণ স্বংপাত্রানদির পক্ষে বিশেষ ভাবেই 
উপযোগী হয়েছিল । তা ছাড়া নান! রং 

মিশিয়ে এমন সব বিভিন্ন রকমের গ্নেজের 
সৃষ্টি হয়েছিল যা আবকক হিসাবে 
ধ্যবত হয়ে ম্বপাজ্ঞাদির টুটা-ফাটা। 
ইত্যাদি সারিয়ে নিতেও বিশেষ ভাবে 

সহায়ক হত । 

চীনামাটির জিনিসের উপর এ ধরণের 

খ্বছছ আবরণের দ্বারা পৌসেলিনের 
পাত্রাদির কুটি ছল। এই সব জিনিস 
দেখতে সুঙ্গর এবং কাচের মত পাতলা 

কিন্ত একেবারে শ্বচ্ছ নয়। 
এমনই ভাবে ক্রমাগত পরীক্ষা ও গবেষণা করে শিল্পীরা 

স্ংশিজের উন্নতি সাধন করতে লাগল । তাদের অধ্াযবসায়ের 

শেষ নেই। কি উপায়ে এই সব পোসেপলিনের পাত্রাছি 

আরও নুক্দর কর! যায় তার চেষ&া চলতে লাগল। এরই 

ফলে এনামেলের আবিফ্ার হ'ল, যাফে বাংলান্ব “কলাই 
করা” বল' হ্য়। হরেক রকম রং দিয়ে শিল্পী পোসে লিনেয় 

পাত্রাদিয় উপর নান! কারুকার্ধোর হৃঠি করলে । কলে ম্বং- 

শিল্পকে আশ্রর করে তার সৌন্দর্ধ্যবোধও ধীরে ধীরে 
চরিতার্ধত। লাভ করতে লাগল । 

ইরাদীয় বংশি 

বখন গলে বা! এনামেলের গুটি হ'ল তখন দেখা গেল যে, 

এন্স জঙে কাচের মত দ্বষ্ছ বরণের ছয্বকায় । এই স্থজ ধরেই 

গবেষণা কনে দিলিকা, লাইম। লোভ প্রভৃতি নান! রকম 

ইৎশিক্সের ক্ুমোগ্তি 

প্রাচীন খীলদেশীর স্বংশিজ । ( ৭ম হইতে ৫ম প্রউপূর্বব শতাব ) 

জিনিস মানা অংশে বিভক্ত কয়ে একত্রে মিলিয়ে নানা জাতীয় 
কাচের হৃটি হয়েছে এবং তাকে বিবিধ কাজের উপযোগী 

করা হয়েছে। এখন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ফাচেন 
বাবার অপরিহার্য হয়ে ঈাড়িফেছে। শুধু তাই নয়, কাচকে 

এখন কাপড়ের ভায় ব্যবঙ্ছারের চেষ্টাও পুরামান্রায় চলছে। 
কাচের হৃঙি ও প্রসার পয়ে হয়েছে। প্রাচীন ধুগে 

কাচের আদর ছিল কম, বিশেষ করে ব্যবহারিক জীবনে। 
জামরা দেখলাম, কাচের মতন স্বচ্ছ জিনিসের দরকার 

হয়েছে গ্লেজিং স্যটির পরে এরই আনুযঞ্ষিক হিসেবে । 

কাচ কোথায় ও কবে প্রথম তৈরি হয়েছিল সেবিবয়ে 

অনেক বিশেষজ্ঞ অনেক কথ! লিখেছেন। 

তার মধ্যে সার ভব্লু, এম্. ক্লিন্ভারস্ ঘা. 
লিখেছেন তা আংশিক ভাবে মিষ্নে 
উল্লেখ ফরছি। ক্লিগাসের মতে কাট 
প্রথম তৈরি হয় এশিয়াতে, বিশেষ করে 
পিরিয়া-ইউক্রেটিস অঞ্চলে । বিশর দেশে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে তৈত্ি ফাচেন 
জিনিস পাওয়া! যায় তবে এগুলি এশির়! 
থেকে তায়ধানী কর! বলে মনে হয়। 
ভারতবর্ধে মোহ্ন-জো-দাক়্ে। আবি 

ফারের কলে যে সমস্ত স্বতিকানিশ্িত অধ্য 
পাওয়া! গেছে তায় থেকে লেই প্রাগৈতি- 
হাসিক সুগেও এদেশে স্বংশিষ্পের) বিশেষ 
করে “পারি” ও “গ়েকে'র উৎকর্ষেন 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

ভান্বতবর্ধে কাচেন্র জামদানী প্রথম সিংহল দেশে হয় বলে 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কফাচকে স্বংশিনের হমোস্তিয শেষ 

পর্ধ্যায়ে বয়! ভুল হবে ঘলে মনে হয় না। 



্ মেক্সিকোর স্বংশিক্প | ( ১৫০০-১৫৬০ গ্রীষ্ঠাবে ) 

স্ংশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম বাধাবিদ্ব 
দেখা দিতে লাগল। ম্বংশিষ্পের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
অভান শিল্গেন্ষ থ্রচার আরম হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষ 

ভাবে উল্লেখঘোগ্য ধাতব-শিক্গ। এই সমনে শিল্পীরা বুঝল 
যে, বঞ্জবুত প্রব্যা্দি তৈরি করতে গেলে বেশী উত্ভাপের 

দয়ার । তাই আদিম যুগে শিজন্রব্যাদি নির্মাণের জে কাঠ 

ছেলে যে আগ্রি উৎপাদন করা হত তা ঘথেষঞ্& বলে তাদের মনে 

হল না। এল করলার মুগ, ক্রমে ক্রেমে গ্যাস এবং বিহ্ধ্যং 
ব্যবহারের গুরু হ'ল বুল পরিমাণে । 

থোল! জায়গায় যে জনেক উভ্ভাপ নষ্ হয় এট বহু প্রাচীন 
কালেই লোকের! বুঝতে পেরেছিল। তখন গর্ত ঘুড়ে বা 
মাটির প্রাচীর দির্মাণ করে তার ভিতরে বিভিন্ন পদার্থ দ্ধ- 
করণের ব্যবস্থা হ'ল । বেশী উত্ভাপও পাওয়া! গেল এবং জিনিষও 

আগের চেয়ে উৎকৃষ্ঠ হল। কিন্ত এই সমত্ত অগ্নিদগ্ধ ভ্রব্যাদিতে 

মানা রকম দাগ বা ময়লা লেগে থাকতে দেখা গেল। শুধু 
তাই নয় চারপাশের মাটির দেয়ালেও নানা রকম পরিবর্তন 
দ্বেখা থেতে লাগল । 

আবার কোথাও বা! আঞ্তনের ভাপে গলে বাচ্ছে। সাবারণ 
বুদ্ধির ঘার! বোঝ! গেল যে, যে আধারে ব৷ যে জারগার ভিতয়ে 

জিনিসগুলি পোড়ানো হচ্ছে তার সর্বা সমান তাপের সি 
কয় না আ্রবং পাত্রগুলোও কানের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। 

তখন কি ভাবে এই সব আধায়ের উন্নতি সাধন করা যায় সে 

বিষয়ে চেষ্ট। দুরু হ'ল । আগুনের উত্ভতাপে যাতে আবারের 

ফোন ক্ষতি ন! হয়, অথচ ভিনিসগুলি ভাল ভাবে তৈরি হয় 
তংসন্বদ্ধে বিশেষ ভাবে পর্বীক্ষাদদি আরত্ত হ'ল । তখন শুধু 
মার দেওয়ালের ঘদলে নানা রফম খনিজ পদার্থ মিলিয়ে 

কোথাও পুড়ে খুব লাল হয়ে ষাচ্ছে। 

১৩৪ 

পেগুলোকে হঙ্ধ কয়ে প্রমন এক কম 
জিনিসের হৃটি হল যাফে এখন আম! 
[16780107168 (“উচ্চতাপ-সহিকু') ভ্রধ্য 
বলে থাকি । 

রিক্র্যাকৃটরিজ্জ বলতে বিভিন্ন গুণ- 
সম্পর জিনিস বোবায়। এদের প্রধান 
গুণ হ'ল, এর] খুব বেলী উত্তাপ সহ্নক্ষম 
এবং জন্ত গ্রিনিসের সংস্পর্শে সাধারণতঃ 
এদের কোন পরিবর্তণ হয় না। এদের 
জন অনেক গুণ ও বর্থঘও আছে। 

প্রথমে আধার ( 01011181100] )কে 

একটি পাত্রের রূপ দেওয়। হল। এগুলি 
দেখতে সাধারণতঃ বাকৃস ব! বড় জালার 
ভায়। এদের নাম দেওয়া হল 

৮১০১” বা “10616” । কিন্তু চাহিদা যত বাড়তে লাগল 
পাত বা আবধারের আয়তনও তত বাড়তে লাগল । এর 

মোন্রতিত্তে এমম একটি স্তর উপস্থিত হ'ল যখন শুধু একটি 

বন়্ পান্ছে কাঙ্গ চালানে স্ব হয়ে উঠল ন]। প্রথমতঃ 

বড় বড় পাত্র তৈরি কর! লহ্জ নয়, দ্বিতীয়তঃ দঞ্জ করবার 

সময় এ সব পাত্র বিনঞ& হয়ে যেতে লাগল। 

এরই অন্তরায় এড়াবার জনা শিল্পীর! তৈরি করতে লাগল 

এক ধরণের ইঞ&ক যাকে বলে রিক্র্যাকৃটন্বী ব্রিকস। পরে এই 

সব হট বা বিভিন্ব আকারের জিনিসগুলি একত্রে জুড়ে তৈরি 
হ'ল ওতেনস বা কার্মেস যাকে বাংলায় বলে উন্ন বাঁচু্জী। 
একস ভিতরে জিনিসগুল দুন্দর ভাবে পোড়ানে! সম্ভব হ'ল । 

ধাতুশিজীদের দরকার হ'ল বড় বড় কার্ণেসের যার ভিতরে 
তার! নামাখিব খনিজ পদার্থ মিলিয়ে ও ভ্রত্রীভূত করে লোহা।, 
তাম! প্রভৃতি ধাতু উৎপয় করতে পার়ে। এই সবকাজ 

১৫০০।১৬০০ ভিগ্রীয় কম উভ্ভাপে হয় না। এইজন্য স্বংশিঙ্গী- 
দে অনেক গবেষণা কনে বিশেষ বিশেষ উপাদানে অমন 
সব আধার সৃষ্টি করতে হয়েছে যার ভিতর লোহা, তাম! প্রভৃতি 
ধাতু সকল ভ্রবীস্ৃত হয়ে জলের মত তরল আকার ধারণ করে 
অথচ ফার্নেসের কিছু ক্ষতি হয় না। শুধু তাই নয়, লোহা, 

তাম। প্রভৃতি ধাতু তৈরি করায় সময় যে 8196 বা মল বেরোয় 
তার ক্ষয়ের শক্তি ধুব বেশী। সে বিষহছেও স্বংশিঙ্গীদের দৃষ্টি 
রেখে ফাজ করতে হয়েছে। 

ব্যবহারিক জগতে লোহা, তাম! প্রভৃতি ধাতুনমূহের কমর 
বেশী, কেনন! তারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্ষে বিশেষ 
ভাবে জড়িত। কিন্ত এ কথা তুললে চলবে না বে, স্বং- 

শিক্পীদের সাহাধ্য ব্যতীত এ সব জিনিসের হৃটি হত ন1। 



অধ্যাত্ব-সাধনার় রবীন্দ্রনাথ 
উইনুধীরচজ্্র কর 

রীদাবেনীকে আজ নানাদিক' থেকেই দেখবার ও 
জানবার চেষ্টা চলছে । সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, ঘা সবদিকেই 

জালে! পড়ছে । কিন্ধ, রধীজদাথের আধ্যাত্থিক পাবনার দিকটা 
এখনো লোকের কাছে কুয়্াশাচ্ছন্ন। ভার ধর্মমত বা দার্শনিক- 
তার আঙগোচনা বদি বা মেলে, বাবহার-্গতে সাধনা- 

পরিচয় হুর্লন্ত । এদেশ ধ্যান-ধারণ1, জপতপের দেশ- এখানে 

সাধারণের কাছে একজন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা পান অনেকটা এই 
সব প্রক্রিয়ার এখ্বর্ধে। কোন গুরু মাম শুনলেই লোকের 

কৌতৃছুল জাগে আগে তার তপন্তার দিকচীতেই । লোকে 
দেখে ঠার বিভূতি, ভার শিল্তসংখ) | রবীজনাথও আখ্যা! 
পেয়েছেন--..“গুরুদেব' । কিন্ত বাস্তবিক তিনি জপতপ আদে 
কিছু করতেন কিনা, কিংব। কি সব করতেন, তার কথা বড় 

একটা জানার মধ্যে নেই । অথচ ভারতের একজন গুরু, সেই 
তপন্া-ধারার কিছু চিহ্ছ নানিয়েকি কয়ে ভিন গুরুদেব 
হয়েছেন, সেই হচ্ছে কৌতূহলের বিষয় । 
অব সাধনার কখ! গুহ কথা । নিতান্ত অন্তরঙ্গ এবং উপযুক্ত 
ধারাবাহী ছাড়া এ সব বিষয়ে কথা! কইবার অধিকারী যে-সে 
হতে পারে না। কিন্ত এদিকে এখনো তেষন কোনো 
জআলোক-পাতের সহায়তা সাধারণ পায়নি। না পেয়েছে 
বরাবন্ন ভার কাছ থেকে, না অন্ত কারো থেকে । তাই 
এপ্রক্স কেবলি জাগে “গুরুদেবে'র গুরুত্ব কোথায়? 

তার স্বত্যুর মাসাধিক জাগে, যথ্যান্ছে সান সেরে গুরুদেব 

এসে উদয়নেন্ন একতলায় বসেছেন, আহারের প্রতীক্ষায় । সে 

সময়কার পার্খপরিচর তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ুধাকান্ত রায় 

চৌধুরী মশায়ও বসেছেন এক পাশে । ভার সঙ্গে কবির ঘখন- 
তখন অনেক কথাই হত, তা গভীর হাল্ক! সব ভ্াবেরই। 
কথায় কথায় সেদিন কবি তরল আলোচন! হিলাবে ছিজ্ঞাস। 
করলেন,_-“তুমি আস্তিক না নাস্তিক ৷” উত্তরে নুধাকান্ত বাবু 

বললেন, “আমি মশায়, আত্তিক এবং নাস্তিক মিশ্রিত জীব ।” 

উকি পরও সুধাকান্ত বাবু বললেন-_.. 

“আমার চিন্তায়, প্রচলিত ভূত ও ভগবান্ আমাক কাছে উভগ্বই 
সমান । ছোটবেলা থেকেই জানাকে শেখামো হয়েছে, 
ভূতকে ভয় এবং ভগবানকে শ্রদ্ধা! কলা উচিত। আমিও ভগবান 
ফি, ন। জেনেই লফলের সঙ্গে মিশে সাকার-নিরাকার 
ভগবানফে গৌণভাবে নমস্কার জানাতাম এবং ভয় না পেয়েও 
শানে-মশানে ভূতের ছবি কল্পনা করতাম । অথচ এই উভয় 
বন্ধর সঙ্গেই কোনকালে আবার সাক্ষাৎ ঘটে নি।” ধীশ্বর- 

প্রসঙ্গে দুধাকান্ববাবু একটু অবিশ্বাস ও পর্িহাসেয় ছলেই 

এই উক্তি কয়ে ফেলেছিলেন। অধনি রধীআনাথ তার 

খবক্জাব-হ্ৈর্ধ পরিহ্া্ঘ কমে আহত চিন্ধের উপ্র প্রফাশ দ্বারা 
ঈশ্বরের সত্যতা লম্বদ্ধে বলতে সুরু করলেন। ুধাকাস্ধ- 

| ৮ ৰ বি তা 

বাবু ফবির.এই গণ্ভীর মিলন বলা হয়ে 
গেলেন । প্রায় ঘন্টাখানেক একটানা শ্লোতে ফবি এই 
বলেছিলেন--“ঈপ্বর জাছেন, ভার অস্ভিত্ব সন্বদ্ধে মহাজন 
বার। সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, শ্রদ্ধায় ভাছের কথ! উপলব্ধির €চষ্ঠা 
কর! উচিত; তারা আমাদের চেয়ে অনেক বত, তাদের 

অভিজ্ঞতার বৃল্যও অনেক বেশী । তাচ্ছিল্য করে তা ওড়াধায় 
জিনিষ নয়। শবলিত ভাবে নাস্তিকতার গর্য কর! অজতারই 

পিচায়ক, তা অঙ্জায়ও বটে ।” কবি ঈশ্বর-লাধক .. ছিলেন 
ভার গভীয় সভ! থেকে । এই ঈশ্বরের বোধ অবন্ঠ কালে 
কালে নানাভাবেই ক্রমপদ্দিণতি লাভ করেছে ঠার জীবনে । 
শেষাবন্থায় এই ঈশ্বর ভার “মান্থষের বর্ম” নামক গ্রন্থে 
এবং কাব্যসমুছে তকিরসের ব্যক্তিশ্বরূপের চেয়ে জানের 
নৈর্ব্যক্তিক জআনন্গক্পেই যেন বেশি গ্রতিন্তাত। মন্ত্র 
ছিল তার ৩ । পত্রেসে কথা আছে। আর একটি মনও ার. 

বিশেষ প্রিয় ছিল, পেটি *শাপ্তং শিবষ্ অদ্বৈতষ্।” “যাত্রী” 
গ্রন্থে লিখেছেন, “যে সত্য বিশ্বপ্রকৃতি, লোকসমাজ ও মানবাস্া 

পুরণ ক'রে জাছেন তার ম্বরূপকে ধ্যান করবার সহায়তাকজে 

শান্তং শিবম্ অধৈতহ্ মন্ত্রট যেমন সম্পূর্ণ উপযোগী এদন আমি 
তে! আর কিছুই জামিনে ।” একটি মন্ত্রের উপয় বিশেষ 
গুরুত্ব দিয়েছিলেন শেষ দিকে, সেটি হচ্ছে-_“সোহং”। 

আর এক স্থানে বলেছেন, . “আনন্দ-রূপমন্থতং যদিভাতি” 
উপনিষদেয় এই বাদী জামার মুখে বার বায় ধ্বনিত 
হয়েছে ।” এই সঙ্গেই আরও বলেছিলেন, “বিশ্ব স্কুল নয়, বিশ্বে 
এমন ফোনও বন্ত নেই বার মধ্যে রসম্পর্শ নেই। যা প্রত্যক্ষ 

দেখছি, তা নিয়ে তর্ক কেন? স্কুল আবরণের স্বত্যু আছে, 
অস্তরতম আনন্দময় যে সত্তা, তার ম্বত্যু নেই।” এরই উদ্ভি 
থেকেই বুঝ! যায়, বিশ্বের সকল বন্তকে স্বীকার করে তার 

বন্তরূপের আশ্রয়ে যে রসসভা, তাকে তিনি উপলব্ধি করতে 

পেরেছিলেন । ভিতরে বাহিরে বন্ততে ও অস্থভৃতিতে (ঘা 
বসে ) বিশ্বের সমগ্র ভাবের সেই উপলব্ধি দ্বারাই তিনি অন্থতের 
সঙ্গে রুক্ত হয়ে গেছেন। 

দেখা যায়, একটি মূল প্রেরণ] গার আদর্শরপে চিরদিনই 
তাকে ভিতর থেকে চালিয়েছে । সেই প্রেরণার্ট তার উপলন্ধির 
শ্রেষ্ঠ সত্য, ধর্ম-কর্মের মূল সে জিনিষ তায় বিশ্বধোগ । এই 
যোগ-প্রেরণ! তার ভিতরে প্রথম অস্থর মেলে শৈশবের উপনয়- 

নেয় পর গায়ত্রী মন্ত্র থেকে । তিনি বলেছেদ-_ “এই বন চিন্তা 
করতে করতে মনে হ'ত বিশ্বতৃবনের অস্তিত্ব আর আমার 

অস্ভিত্ব একাত্বক | তু ভুবিঃ খ্বঃ-_এই ভুলোক অন্তরীক্ষ, আমি 
তারি সঙ্গে অখণ্ড । এই বিশ্ববদ্ধা্ডের আদি অন্ে বিনি আছেন; 
তিনিই আমাদের মনে চৈ প্রেরণ করছেন । চৈশ্ত্ ও বিশ্ব £ 

মাহিকে ও অরে য় এই ছুই রা এক বা হিলেছে। 



খই 

এমনি করে ধ্যানের বান্না! খাকে উপলদ্ধি করছি, তিনি 
বিশ্বাপ্থাতে আমার জন্মাতে চৈতছের যোগে মুক্ত । এই, কম 

চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে 
দিলে । এ আমার গুস্প& মনে জাছে।” 

ধর্মপ্রেরণার সূল রেখাপাত কবির এইখানে, একেই লাধন 

করেছেদ দার! জীবন । প্রক্রিরার কথ| পরে আসবে, এখানে 
মুল নির্ধারণে স্ষে আন্ন একটি তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করা 
ঘাচ্ছে যে, জীবন-অ।লো৷ দর্শনের সাহাযো এসে কবির 
বর্ষগুরুর় কাজ করেছেন, একভাবে বলা যায় তার পিতাই। 
কারণ তিনিই কবিকে বুঝিয়ে থেন এই গায়ত্রীমন্ত্রের তাৎপর্য । 
পিতারই সমত্ব তত্বাবধানের শিক্ষা কবিকে নিয়ে যার শৈশব 
থেফেই সংস্কত-চচ্চার পথে- ভাততের প্রাচীন সংস্কতি এবং 
বিশেষ করে উপনিষদের জ্ব্যোতির্লোকে । কবির নিয়মিত 

উপাসনার অভ্যাসও এরপে তার পিতার নিকট থেকেই 
পাওয়া। শেষদিকে এ কাঞ্টি কবি করতেন লোকের অগোচরে, 

অতি প্রহ্যযে। লোকে জেগে দেখত তিনি হাত ধুখ ধুয়ে 
দিনকর্ষে প্রন্ুত । মধ্য জ্বীবনে যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্ধচর্য- 

বিদ্যালয় গড়ে তুলছেন, সে সময়ে এই উপাসনার কাজটি 
বাইরে একটু স্পষ্ট হয়ে বরা দিয়েছে অন্তরঙ্গ আশ্রমিকদের 
কাছে। তাদের বণনায় পাওয়া যায়, পূর্বপার্থে মঙ্গিরসংলগ্ন 

থে ছোট্ট বারান্নাটি আছে; কিছুদিন প্রভাতী আলো-আবারে 
গুরুদ্দেবকে দেখ! যেত সেখানে, প্রশান্ত ধ্যাননিমীলিত নেজে 
সমাসীন । এ পর্বেই তার শান্তিনিকেতনের ভাষণধারার 

খ্সপাত। তা ছাড়, সচরাচর তার বাসগৃহ দেহলী ভবনের 

দ্বিতলস্থিত সন্বীর্ণ খোল! ছাদটুক্থতেই গাকে উদ্ত অবস্থার 
প্রতি উধায় আসীন দেখা গেছে। ভোরে উঠে এই 

উপাগনার অভ্যাসে কথা! তার দেশবিদেশের জীবন- 
প্রাসঙ্গিক অনেক রটনাতেই পাওয়া! যায়। সমাধিস্থ হলে 
যে ভাবতন্গত! জাসে তার পন্রিচয় কোনও অপব্যানেক্র 
প্রক্তিয়! থেকে কবিষ্ধীবনে দুল নয় বটে, কিও প্রকৃতির 
বিশেষ বিশেষ দৃষ্টে মন তার এক এক ক্ষেত্রে তেমনি অরস্থাই " 
যে প্রান্ত হয়েছে, গদ্যে পদ্ো তার উদাহরণ আছে বছ। 

সে অবস্থাকে তিনি আধ্যাত্মিক অনদ্দোপলন্ধির পর্যায়ে স্থান 

দিয়েছেন । জীবনস্থতিতে বণিত শৈশবের সেই নারিকেল 
গাছের পঞজবঝালরের ফাক দিয়ে দেখা শুর্ধোদয় থেকে “নিঝরের 

স্বপ্নভঙ্গ, (প্রভাত-উতসব' কবিতা এবং শেষজীবনে সিল 
পাহাড়ের সুর্ধান্ত থেকে 'পত্রপুট' কাব্যের প্রথম কবিতার প্রেরণা- 
দৃঙ্গুলি-_-এইরাপ হরি অপাধিব আনন্দ-গন্ভোগেরই অভতম 

ছাড়িয়ে নববর্ধা-ছিনের একটি উপলব্ধির রুখায় সঙ্গে, দামের 
ঘরে ধাবার পথে জানল দিয়ে বাইবের দৃষ্ত দেখার থেকে 
আর একবার এরন্ধপ ভাবাবেশের অবস্থা ঘটে বলে উন্লিখিত 
আছে।  প্রভাত-সঙ্গীত পর্ষের স্র্ধোদয়ের থেকে বে অভিজ্ঞতা 

্ 3৩৫৬ 

হয় সেইটিই কবির প্রথম আব্যাত্িক অভিজ্ঞতা খলে .ভিহি 
নিজেই বলেছেন, “সেই সময়ে পরই আমার জীবনেয় প্রথম 
অভিজ্ঞতা যাকে আবধ্যাক্সিক নাম দেওয়া যেতে পায়ে ।” ব্যান 

প্রাণায়ামের অধ্ষ্ঠান দেখ! যায় নি সঙ), কিন্তু তায় কল তার 

জীবনে কফলতে দেখা গেছে । চৈতন্তকে স্বায়তে এনে জনেক 
বার কবি শান্ীরিক ও মানসিক হন্রণার হাত একিয়েছেন । 

জাহাজে চলবার সময় জানলার একটি পাটের চাপ পড়ে 

আঙ্গুল একবার থে'ংলে যার, লেই ছঃসহ স্বালার সময় মনকে 

পিষ্ট স্থান থেকে সরিষ্বে রেখে কেমন করে বেদনা! তুলেছিলেন, 
চিঠিতে তা! লিখে গেছেন । অনেক শোক-ছঃখের মুঙ্ুতে' 

অনুভূতিকে বশ করেছিলেন এই করে। “চিঠিপজ' জাতীয় 
বইয়ে তার অনেক সন্ধান মিলবে । 

দেখ! ঘেত সহক্ষে এমনিতেই তিনি যোকায় বসে চোখ 

বুজে আছেন স্থিরভাবে, কোনও বিশেষ বাঁধা লময় করে নয় 
--যখন-তখনই এবং কোনও বিশেষ আপন বা মুদ্রার 

আভাসও নেই। ধ্যান-ধারণান্র চেয়ে এই গন্ডীপ মননের 

প্রক্রিয়াই তাতে বেশী প্রকট ছিল । 
মানবজীবনের পূ ও পরলোক রয়েছে যবনিকার ওপারে । 

ইহুলোকের মধে) য। আছে, সেই পঞ্ভুতের কারবারই তবু ঘা 
সাধারণের প্রত্যক্ষ । এই কারবারের তত্ববিচার ও প্রণালী নিক্মপণ 

নিয়েই বিজ্ঞান | দেখা যায়, কবি হয়েও রবীজনাথ বিজ্ঞানাঙ্থ- 
রাঙ্গী। তার এই অনুরাগের মূল অনুসন্ধান করলে দেখা ঘাবে, 
সর্যমাহষের যোগপ্রেরণাই তাতে নিকিত। কবিজনোচিত অন্থ- 

ভবের রাজ্যটি তার অগ্রত্যক্ষের, চিন্তাও ভার অনেকখানি 

অপ্রত্যক্ষকে নিয়ে। কিগু বিষয়কে বথাসম্ভব সকলের বুঝবার 
স্তরে এনে বলতে গিয়ে যোগ রেখেছেন বিজ্ঞানের । তান 

আধ্যাত্িক ভাষণগুলির অনেক স্থলেই দেখ! যাষে সাম্প্রতিক 

ঘটন! এবং বিভ্ানের ব্যাখ্যার বহুল সমাবেশ । ঠার গানে 
আছেন 

“সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব ছে।” 
“বিশ্ব সাথে যোগে যেখায় বিহারে 

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারে! |” 

যন ছিল তার লক্ষ কোট প্রাণী অভিনুরী। ফলের সঙ্গে 
মেল! যায়, এমন একটি সহ্্গ সাধারণ স্বাভাবিক যোগত্তর 
নিয়েই তিনি ছিলেন স্বধর্ম পালনে সক্রিয় । জ্ঞানকেন্র বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলিই মানুষের সেই যোগতুমি হুতয়ার কথা, যেখানে 
শিক্ষা উপলক্ষে জাতিবর্ণশ্রেণী নিখিশেষে সব মান্য এলে 
মিলতে পারে একত্রে। পিতা মহ্র্ধিদেব গড়েছিলেন শান্ি- 

সাক্ষ্য বন কয়ে । পন্জাপারে জমিদ্ারীতে ঝুঠির দোতল্লায় ::নিফেতম । কবি কার্ধত করলেন তাকেই জাননিফেতন, কিন্ত 

সেটাই তার কাছে তার নিছ্ধের সাধমাপীঠ হয়ে উঠেছিল । 
ভার শান্ধিনিক্ষেতন প্রতিষ্ঠানের লক্ষে “আশ্রম শঙ্ষে 
যোগ, বিশেষ করে গার কারত-পথের ধর্ম-প্রবণতাই . চিত 
করে। এক্ষেজে উল্লেখধোগ্য যে, পিতা. মহ দেখেজলাগ 



ও অগ্রজ ষর্নীধী দিজেজনাথ ঠাকুর ছিলেন পরম ধর্মনিষ্ঠ 

ব্যক্তি । তা! ছাড়া, ঠাকুর-পরিবার একটি শাখা-বর্ষের 
ধারাবাহথী। প্রাঙ্গীন সংস্কতির পঠন ও অকু্যামের সঙ্গে 
কবির স্বীয় শিক্ষা-জীবনের পরিমগুলগত এই ব্যক্তিত্ব ও পরি- 
বারের ধর্ষ-প্রভাখও পরিণত জীবনে কর্মক্ষেত্রে শিক্ষালয় 

প্রতিষ্ঠার বেলায় স্কুল-কলেজের স্বলে এই “আশ্রষ' গড়াতে 

ভিতরে ভিতরে কিন কাজ করে থাকবে। লোকলমাজে 
ভার 'খধি' জখ্যার হেতু এই আশ্রমও যে কিছু না হয়ে আছে 

এমন নয় । সুতরাং ধর্মকেজিক এই “আশ্রম তত্বটির তাৎপর্য 

বিশেষভাবে এখানে বুঝে নেওয়! দরকার । 

ছুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষারধারায় প্রত্যক্ষ জগতের 
বস্ত-জ্ঞানকেই মুখ্য ধরা হ্য়। খেয়ে-পরে চলার বাবছারিক 

কাছ চালানোর কাজেই সেই "শিক্ষার প্রয়োগ, এবং তা 
সংসারে কার্ধকরীও বেশী, এজ আদয়ও তার বেশ। 

অপ্রত্যক্ষ জানকে বাহুত জেনে রাখ! হয় মাত্র। এই 
করে অপ্রতাক্ষ জীবনাংশ পেখানে গৌণ । কিন্ত রবীজনাথ 
প্রত্যক্ষ-' প্রত্যক্ষ মিলিয়ে স্বহৎ করে সমভাবেই জীবনকে সত্য 
বলে দেখেছেন। প্রত্াক্ষের বাস্তব জগতেই পরিসমাপ্ত ভাবে 
জীবনকে থণ্গপে দেখা নয়। অধ্রত্যক্ষের অসীম অনস্ত 
সম্ভাবনাময় জেনে তাকে সমগ্র ভাবে এক বৃহৎ পভায় উপলদ্ধি 

করা, এই নিয়ে রবীজনাধের শিক্ষা । গোড়া থেকে তাই 
ঈশ্বর নামে এক বৃহৎ সম! বা ব্বহৎ জীবনকেই করা হয়েছে 
হূলভিডি | দীশ্বর সম্পকীয় যে আচরণ, ব্যবহারিক ভাষায় 
তাই হ'ল ধর্ম। উপাসন] ইত্যার্দি এ প্রকারের ধর্মকত্যাদি 

দ্বারা সেই বৃহং জীবন-বারারই অনুভব এই খণ্ড জীবনে বহন 

করা হুয়। সেই অনুভবে অন্থগ্রাপিত হয়ে জীবনকে 

নির্দ& প্রণালীঘতে চিন্তায়, কথায়, কাজে প্রতিদিন গড়ে 
তোঙাই ছিল পুরাকালীন জাশ্রমের শিক্ষ!। বড় জীবনের 

সাধক রবীঞজজনাথ খণ্ড জীবনগুলিকে গড়ে তোলার সাধনায় 

সেই জাশ্রমের প্রণালীতে জশ্রমেরই পত্তন কুরলেন। তাই 
ধর্মের সংযোগে জীবনের যাবতীয় শিক্ষালাভ গোড়া থেকেই 
হ'ল এখানকার উদ্দেগ্ত। লেবর্ষ সাধু চিস্তা ও সদাচরণের 

মধ্যেই প্রধানত অন্ুঠিত হলেও জাতিধর্ম নিধিশেষে ঈশ্বরের 
নিরাকার সভার উদার সাধনাশ্রয়ী । আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রত্যহ 
প্রাতঃসদ্ধ্যা ছ' বেল! এবং প্রতি ঘুধবার় সকালে মন্দিয্নে সমবেত 
উপাসনায় তগবৎ স্মরণ বা অধ্যাত্-মমনই এর আনুষ্ঠানিক 

অঙ্গ । বহিরদ্গের হাত-নুখ বোয়ায় সমান্তরালে অন্তরতদ্ধির 
জনও এই উপাসন! বা মননজীবনের মূল প্রেরণাশক্িযস উৎস 
হিসাবেই এখানে দিনচর্যারপ অবস্ঠ-কতবব্যশৃ্লার অন্তর্গভ- 
বুধবার মন্দিরে উপাসনার পর উপদেশচ্ছলে আচার্ধ অনেক 
সময় ্ ব-উক্ত ব্যাখ্যান ছিয়ে ধর্মপ্রসঙ্গের অবতানণা করতেন । 

' উপাসনার অবন্ত-কত'ব্যতা সম্বন্ধে এই উপলক্ষে কবির 
অনবর্ণীয় দৃঢ়তা তান শিক্ষাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চিন্তার  মহার্খ 

অধ্যাখা-লাধ 
ধয ? ্ ী ্ ্ 

৬৮৩ 

সূলাঘানই নির্েশ ক্ষয়ে । -এ বিষরে যে তিনি কঠোর শৃঙ্খলা- 
পর়ায়গ ছিলেন আর একটি কার্য তার পরিচায়ক | এরই 
আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই আবার এমন কোন ধর্মাহুষ্ঠান কোনও 
'আশ্রষবাসীকেই তিনি করতে দিতেন না, যা আশ্রমেয় সর্বধর্জ- 
সমন্বয়ী জীধম-শ্র্খলার পরিপন্থী । এই নিয়ে কোন কোনও 
স্থলে তার কার্ধে রচতারও হত কটাক্ষ আলবে | কিন্ত বিচার- 
শীল দৃষ্টির কাছে সেই কটাক্ষপাতের বিষয়টিই গ্বভাবকে গার 
আরও উদ্জ্বল করে তুলবে । কারণ তদ্ধায়াই প্রতিভাত হবে থে, 
তিনি ব্যক্তিগত আচার-অছুষ্ঠানের বর্ষের চেয়ে জাতিধর্ষের 

গণীমুক্ত মানব-সমাজের ঘ্বহতর যোগের সামগ্রিক জীবনফেই 
বড় বলে জ্জানতেন, তা-ই নিয়েছিল তার প্রথম পুজ্জার আসন । 

পিতৃচরিত্রের আত্মস্থতার প্রভাব তাকে অন্তযধী হয়ে 

থাকতে সাহায্য করেছিল । উপনিধদের শিক্ষাও তাকে ভাব- 
ব্যাকলতার স্থলে বীর্ধবন্তাতেই মন স্থির রাখবার প্রেন্পণা 
ভূগিয়েছে। আগেই বল! হয়েছে__শান্তিনিকেতনে প্রতি 
বুধবার মন্দিরে গান ও উপাসনা হয়। দেশের অনেক 

অনুরূপ আরাধনায়, যেমন কীতর্নে ব্যাধ্যানে আধ্যাত্মিক 
ভাবোচ্ছবাসের প্রত্বত্তি কতকটা শিথিল হতে পারে, এখানে 
তা হয় না। যা হয়, তাকে রাশতারি অবস্থাই বরং বল! চলে । 

শান্তিনিকেতন বাসকালে সমর্থাবস্থায় রবীজনাথ স্বয়ং প্রতি 

বুধবার মন্দিরে নিয়মিত ভাবে জআচার্ধষের কাজ করেছেন, 
ভাষণ দিয়েছেন, কখন কখন গানও করেছেন, তাতে উপ- 

লন্বির আনন্দ জমেছে, উন্মাদনা জাগে নি। লোকেন 
অন্তর্নিকিত. বিবেক-বুদ্ধিকেই তিনি সশ্রদ্ধ সন্মান দিয়ে তাক 
বিচারের কাছেই নিজের মননটি যেন প্রাত্যহিক আলাপের 

ভাষায় স্থাপন করতেন, কোন যোগপ্রক্রিয়ার খশবর্যা জব- 
তারপায় আত্মমহ্ম! ব্বদ্ধির সুযোগ নিতে চান নি। তাতে 

যেন ঠার এক রকমের পঙ্চোচই ছিল । লোকে যেমন করে 
ঠাফে ভাবত, লোকের সেই “গুরু'-ভাবনাই ছিল তার মনের 

পক্ষে গুরু-পরিপাকের বিষয় | বারবার বলেছেন-_ “আমি গুরু 

নই”। কিন্ত তবু তিনি গুরুদেবই রয়ে গেলেন । কোনরূপ 
বর্ষের তেখ দ্বারা অন্জের খিবেকবুদ্ধির উপর সন্দোহ বিস্তারের 
বিন্দুঘাত্র সম্ভাবনাকে আশঙ্কার চোখে দেখতেন সর্ধদাই ; এ 
জঙ কাউকে দীক্ষাদানে তার মন ছিল না। নিজে গুরু হতে 
চান নি, কিন্ত তা বলে এই গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধার অন্ভাব ছিল 

না ঙার ফোনকালেই। কালে কালে বিশ্বেন যেখানেই বায়! 
গুরু বলে চিছ্ত হয়ে জাছেন, তাদের সকলের সাধন! তিনি 

'ঝুঝে উঠতে পারুন আর মাই পারুন, বিনয়নজ নমক্ষারে 
সকলকে তিনি ভক্তি জানিয়েছেন এবং সকলকে তেমনই 
তক্তি জানাতে বলেছেন । | 
কবি কাছ করেছেন আমরণ, সে কাজ সফল নাছযের 
রুভিয় অন্ত সকলকে নিয়ে লকল মান্ধযের যোগের কাজ । 
সুযোপেন্র বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের ধর্ের প্রত্যক্ষ-অগ্রত্যক্ষ 



৬৮৪ 
হর দার ডি ওটি পপ শর ও জট জী জি এ 

হই বারাকে এক করে মিলিয়ে তিনি ভিতরে বাহে পূর্ণ 

জীবনের সাধনা করেছেন তার *বিশ্বভারতীপতে ।. এজনই 
জাত্রমের আবাষিক জীবনে আচরিত ধর্ম--এবং বিজান মানে 
নোটে উপর ক্লাসে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা-_-ছই 

দিক দিয়েই বিশ্বভারতীর গুরুত্ব আছে; এবং তার আশ্রধিক 
আীবনেও যে এই ছুই বিষয়েরই সমান গুরুত্ব আছে, এ কথাও 
মনে রাখা দরকার । বর্ম ও মিহক শিক্ষা উত্তয়কেই কৰি 

এখানে সামগ্তে বেধে ব্াখতে চেয়েছেন । পাছে এই আশ্রম 

শুধুই পড়া দেওয়ার-নেওয়ার একট! ক্লাল-রুমের রুটনবাধা 
ছুল-কলেজ মাত্র পর্যবসিত হয়, এই ভয়ে জর্বদাই ছিলেন তিনি 
শঙ্কিত । অনেকবার এই শঙ্কা! থেকে আশ্রমের কোন কোন 

কর্মবিভাগ বর্জনেও তিনি উদ্ভত হয়েছেন । আবার তেমনই 

ভাষন! ছিল, পাছে এই ধর্মের দেশে বর্মোছাধনার প্রাবল্যে 

কোন্ দিন এটা একটা মঠ-মন্দির মোছাত্তেরই জায়গ! ন! হয়ে 
ওঠে ।-_ঘঠমন্দির বা ভগবানের নাম করে ফোন একটা 
উপপক্ষে খুলি পাতলেই আধিক বনিয়াদের দিক দিয়ে বিশ্ব- 
ভারতীর জন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘেতে পারতেন, এই সম্ভাব্য 
সুযোগের কথা অনেকবারই তিনি কুত্তি আপশোসের সহিত 

পরিহাস করে বলতেন । তাতে তিনি টাকা পেতেন কিন্তু 
মান্ছষ পেতেন না। কিছ্ধ তার পকল মাচ্গবকেই যে পাওয়া 

চাই ] বিশ্বমৈত্রীই যে তার বড় সাধনা । অসংখ্য বৈচিঘ্র্যের 
মিলিত বিশ্বই যে তার কাছে অখণ্ড সভার তগবান। জ্ঞানে 
তার সামশ্রিফ উপলন্ধি, কর্মে তায় নিবিড় সংযোগ | কোন 

আচারে বা প্রচারে কার সঙ্গে মিত্রতা বাধা পেলে সে যে 

ভার সাধনারই বাধা । 

সারাজীবনের সকল কাঞ্জই ভগবং কর্ম কবি তার জীবনে 

এই ভাবেই সব কাকে মর্ধাদ| দিয়ে দেখেছেন এবং তাই . 
নিয়েই নিশ্চিন্ধে নিয়ত সংসারের সফলের মধ্যে থেকে কর্মরত 

ছিলেন । জপতপের বিশেষ প্রক্রিয়া সেই মর্ধাদাকে হীন করে 
বিশেষ পুণ্যগ্ৌর়বের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে তার জীবনে বা তার 
আশ্রমে বিশেষ হ্বান পারনি | শেষ পর্যত্ত দেখ! যায়, এ 
| জীবনে কিছু হ'ল না, শুধু খাওয়া-পর! নিয়ে সাংসারিকতার় 
জীবন ব্যর্থ গেল, পর ধন পাওয়! গেল না_ এ সব দুলন 
শৈরাশ্যেত্র দীনবাদী ভার শেষ দিনগুলিকে ক্লান্ত বা নিশ্রু 

করে নি। এপারেও তার পাওয়া, ওপারেও। কোথাও 

হায়-আপশোল মেই | “সময় হয়েছে, খেলাঘরের এক কোঠা 
থেকে অভ ফোঠার চলে চলে বাচ্ছি,”--এই যেন তার শেষের, 

ভাবখানা । হ্ম্মতে! প্রচ.লত মহে তাকে লাধক বলতে যাবা 

ঠেফবে, ভার আহুষ্ঠানিক জপতপের অভাব দেখে- কিন্ত, 
মা্ষ হিসাবে ডাকই ভাষায় দেই “ছু হাত দিয়ে বিশ্বেক়ে 
ছোধার” হত বিশ্বদয়্ী মানুঘও লচন়্াচয় বোধ হয় এমন 
কমই হিলখে । 

শন এরি জ্বি নস আস (ওটি এ রিবা জা ও ভাটি টি ও এ পরিমাপ (ডিও এ পিএ এ টস নি তল ভাপ শির সরি (স্ডিত 

রানে 
শর শত রে ও এটাতে পপি 

আরা বার িজা। মাছের জীবন গে শিক্ষা, 
জান থেকে । দেখা বায়, রবীজমাথ শিক্ষাফেই ভার বুখ্য 

সাধনার বিষয় বলে বেছে নিয়েছেন গোড়া! থেকেই। 

আর সেই শিক্ষার জাচার়ে ও প্রচারে জীবনের প্রধান অংশই 
ব্যয়িত করছেন একনিষ্ঠায় । এক রকম বলতে গেলে, এই 
বিশ্বের জানই নিয়েছিল তার কাছে দীশ্বরের স্থান, শিক্ষা ছিল 
সেই দীশ্বরের সাধন! আর তার শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানটি ছিল তার 
কাছে সেই ঈশ্বরের নিত্যনৈমিভিক পৃজ্ামন্দির । শিক্ষা 
শুধু বসে বসে পঠনপাঠন নয়, তার বিষয় ও প্রণালীবৈচিত্র্যে 
ত1 যেমন স্থুপ্রসর, তেমনি দৈনন্িন আহার-নিত্রায়স উৎসবে 

ব্যসনে, ব্যক্তি ও সমাজের সক্কীরণ্ণ ও প্রসারিত গণ্ভীতে 

মিশিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে হুষ্ঠু চেষ্টায় সে শিক্ষা 
পরম উপভোগ্য রূপে সঙ্ভার পূর্ণতাবিকাশী। সেই শিক্ষার 

সাধনা তাকে শেষ পর্শস্ত পূর্ণ আনন্দের মধ্যে নিয়ে গেছে, 

সে আনম্দও মুনি-খধির মুক্তির আনন্দের চেয়ে তার 
উপলদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু কম নয়। প্রত্যক্ষত, বিশেষ করে 

শিক্ষাই ধার সাধনপ্রক্রিয়ার অঙজ্তম বিষয় ছিল, স্বভাবত 
শিক্ষিতদের যধ্যেই তিনি গুরুদ্ধেব হয়ে রয়েছেন । তিনি 
রসে মপ্র ছিলেন, ঘর-সংসার) আত্মীয়খজন, নাচগান এবং 

মেয়েদের ভার জীবনে ও অনুষ্ঠানে সহজ স্থান দিয়ে। 

কবির একটি কথা এ সম্পর্কে স্মরনীয়, এক স্থলে তিনি 
বলেছেন, _“আনন্দকে নুন্দরকে নান! মৃতিতে নানা উপলক্ষ্যে 
প্রকাশ কর! চাই'''আমাদের জনেক তপন্থী মশে করেন 

সাধনায় জান ও কর্ষই যথেঞ&। কিন্ত বিধাতার রচনায় 

তিমি দেখিয়েছেন শুধু শ্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া নয়, 
রসেই ছৃটির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে ঘা-কিছু শক্তি 
সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি । রস যখন সেখানে 

আসে তখনি প্রাণ আসে । তখন সব শি সেই রলের 

টানে কুল ফোটীয়, ফল ধরায়, সৌন্দর্যে কল্যাণে সে উৎসবের 

য়প ধারণ করে।” ভ্ঞান-কর্মের সঙ্গে কবিয় সাধন! সমভ্ভাবেই 
শেষ পর্যন্ত উৎসবময়ী রসাশ্রয়ী হয়ে ছিল ও আছে। 

আমর কোথাও নয়), মাছষেই চযর়মতত্বর এই মানুষের 

পৃথিবীতেই জ্ঞানে কর্ষে অনুভবে মাছের সঙ্গে মিলেই মুক্তি 
পাওয়া যাবে, এই বলে লোকাস্তরের দেবদেবী প্বর্গ-মরক 
ছেড়ে পৃথিবী ও মাহুধের মর্ধাব! এবং মান্ছষের উদার লর্বজনীন 
বিলনের আবশ্যকতাফে একান্ত কয়ে ধরে পৃথিবীর মাস্ছষেই 

দষ্টিনিবদ্ধতা, এই লক্ষণেই রবীন্রসাধনা! বিশ্ব-গুরুদের সাধনা- 
স্তনে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে | আর কোনও ধারার সঙ্গে মিলুফ 
ছয় নাই মিল্ক, নিজস্ব পথে ভালমন্দ দিয়ে রবীস্রনাবের 
সাধনা তার লেখায়, তাক্স গানে, নৃত্যে, ভান উৎসবে, তার 
সেবায়, তার শিক্ষায়, ভ্রমণে, তান আশ্রমে, গৃহ্ধর্মে লব 
দিলিয়ে হয়ে উঠেছে একটি দর্ধাদীগ জীবনযোগেয ধায়! । 

এই দেশে ত ধাকাধৈশিষ্টেক্র অন্ত নেই । শবসাধক অথোয়- 



পন্থী কাপালিক, আউল বাউল, লহ্্িয়া, দরবেশ, জবার ব্রন্ধ- 
জ্ঞানী, সনাতনী কত কি! যুদ্ধ, চৈতন, রামমোহন, রামরুফ 
ইত্যাদি বিভিন্র ধার়াপ্রবত'কিদের প্রত্যেকেই ঘে পূর্ণ শিক্ষার্দীক্ষা 
ঘা গুরুগৌরব পেয়েছেন তারই হুবছ ধারা টেনে তারা গুরু 

হন নি। নিজেরা প্রত্যেকেই এমন কিছু দিয়েছেন ঘে 

লাধন-প্রক্িয়া বা বাঈ-বৈশিষ্ঠেয তার] পূর্বাচার্দের মহিম 
ছাড়িযেও উত্ত,্ হিমালয়ের বিভিন্ন শিখরের মত উতভ্ভরকালে 
উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশিষ্ট সভার, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন গুরুর পরেও 
ঘুতন গুরু বলে। পূর্বে বল! হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের 
দেই ধারার গুরুত্ব বরণে মিতাস্ত সঙ্কোচে যারধায়ই বলে- 

ছেন--“জামি রু নই, আমি কবি। আমি বিচিত্রের ছুত।” 
কিন্তু ষ্ার কর্ণে ও বাণীতে মিলিয়ে যে ব্যবহারিক জীবন তিনি 
রচন! করে রেখে গেছেন, এই দেশে তা ঘে একদিন গুরুর 
বিশিষ্টতায তাকে ছাড় কল্পাতে পারে, সেই সন্তাবন। তিনিও 
যে একেবারে না দেখেছিলেন এষন নয়। এই বিষয়েতার 
প্তরুত্ব খ্বীকারের নিষেধ-বাদীয় পৌনঃপুনিক বহুল ব্যবহার 
এবং শ্রীব্রতাই সেই কথ! আরে! মনে করিয়ে দেয়। কাব্যের 
এলাক ছেড়ে দিয়ে জীবনের এলাকা য়ও রবীজনাথের “গুরু” 
অন্ধীকার করবার নয়। সে গুরুত্ব ভার সমঘয়-ধর্মে। জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে সময় করে জীবন পরিচালন! এবং মান্ষেরও 
সর্ধশ্রেগগীর সংঘোগ-স্থাপনে কায়মনোবাফেতর যোগ,- এই 
আদর্শ রেখে গেছেন তিনি বিরোধের জগতে । চারদিকেই 
তখন তার মানুষে মাগ্ষে দ্বন্থের চরম | তার কাছেও বাশবের 
অধিকারন্ডেদজনিত হাজার স্বাভাবিক বিচ্ছিন্ন অন্ডিখ রয়েছে 

বাজালীর ব্যান্ষের অগ্রগতি - ৮৪ 

স্পট, কিন্ত তাহ'লেও,জীবদের গোড়া থেকেই জেনে এসেছেন 
তিনি একস্বকেই । 

স্বীয় বর্মমত সম্ঘ্ধে প্রথম কবি মত প্রকাশ করেছেন 
“আমার ধর্ষ” নামক প্রবন্ধটিতে । তার উপসংহারে গুছিয়ে 

নিয়ে যা! বলেছেন, তাতে বিচিতে মধ্যে এক মহান্ সন্ভাকে 
পূজার কথাই পাওয়] যায়। কবির ধর্মধারণায় ঞ্রমবিফাশের 
আদিস্ম হিসাবে রচনা বূল্যবান। তিনি তাতে বলেছিলেন, 
“আমার রচনা মধ্যে ধদি কোন বর্ষতত্ব থাকে ত তবে 
লে হচ্ছে এই যে, পরমাত্বার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ 
প্রেমের সন্বপ্ধ উপলন্ধিই ধর্ম বোধ, যে-প্রেষের এক দিকে দ্বৈত, 

আর এক দিকে অধৈত ; এক দ্দিকে বিচ্ছেদ, আর এক দিকে 
মিলন; এক দিকে বন্ধন, জার এক দিকে বৃক্ি। যা 
মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রাপ এবং রস, সীমা! এবং অসীম 
এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্য 

তাবে অতিক্র করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই 
বিশ্বকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে। বা বুদ্ধের মধ্যেও শান্তকফে 

মানে, মন্দেক্স মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিজে় মধ্যেও 
এককে পুজ৷ কয়ে ।” আজ ধর্মে জাতিতে রাষ্ট্রে মারামারি 
কাটাকাটির পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই কেবল 
্রশ্রয়প্রা্ত, সেটাই একমাজ সত্য হয়ে উঠে কার্ধকরী জার 
প্রলয়ঙ্করী হয়ে দীড়াল। মানবের একের মধ্যে বিডি্রের 
সমববয়ধর্ষে প্রতিঠিত বাস্তবনিষ্ঠ রবীন্্-সাবমাদর্শ তাই আও 
বিশেষ করে এ সময় অহধ্যান ও. আচরণের বিষয় । তাতে 

যোগের নৃতম ইতিহাস রচিত হওয়ার বীজ আছে। 

বাঙালীর ব্যাঙ্কের অগ্রগতি 
শ্বীঅনাথবন্ধু দত্ত 

১৯২৭ সনে যখন বেঙ্গল ভাশনাল ব্াক্ষ ফেল হুইয়! যায় তখন 
বাঙালীর মনে এক দারুণ নৈরাঙের নটি হইয়াছিল। কারণ 
ইছাই ছিল বাঙালীর বিশেষ গৌরবের বস্ত এবং শ্বদেশী যুগে 

. প্রথম (১৯০৮ সনে) প্রতিঠিত ব্যাঙ্ক । ইহার প্রতিষ্ঠার 
সময় দেশের গণ্যমান্ড অনেকেই ইচ্ছার সহিত সংঙ্গি্ ছিলেন । 

যাহা হউক বাঙালীর ব্যবসান্ব-প্রতিভা! এবং অধ্যবসায় বেল 
জ্াশনাল ব্যাঙ্কের পতনকফে পরাজয় বলিয়! স্বীকার করে নাই, 
পরবস্তাঁ ঘটনা তাছাই প্রমাণিত করিয়াছে । 

১৯৩০ সম হইতে ভ্রবামূল্যের, বিশেষ করিয়া কষিজাত 
পণ্োর, থে মন্দ! দেখা দেকস তাহাতে বাংলার বাক্ক-বাবসায় 

বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছিল। তৎকালীন প্রাদেশিক ব্যাঞ্ছ 

অনুসন্ধান কমিটি এবং ভারতীয় ব্যাক অনুসন্ধান কমিটির 

রিপোর্ট হইতে এই হূর্দশার কথ] বিশেষভাবে জান] যায়। 
এখানে বল] প্রয়োজন তৎকালীন বাংলার ত্যান্িং বলিতে 

লোন আপিস বুধাইত। এই লোম আপিসেয় কার্য ছিল 

বিশেষ করিয়া! জমিজমার সম্পর্কে ধার দেওয়া । ক্কবিজব্যের 
দ্বাম কমিয়া যাওয়ায় জমির দাম পড়িয়া যায়। খাজানা আঘায় 
শক্ত হইয়া! পড়ে, কলে এই সফল ব্যাঙ্কের লগ্গি-করা টাকা 
এক্সপভাবে আটকা পড়ে যে, তাহ] কফিরাইয়া পাইবার আশ! 
ছাড়িয়া দিতে ছুয়। লোন আপিসগুলি অধিকাংশই ছিল 
মফন্বলে অবস্থিত, সুতরাং উচ্বাদের ছুরবন্থার দরুন বাংলার 

জেলাদমূহে যে আধিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইল তাহ! অবর্ণনীন্ব। 
এই ছুদ্ষিনের আঘাত হইতে বাংলায় সমবায় ব্যাঙ্ক, মহাঙ্গ 
কেহই অব্যাহতি পায় মাই । মনে রাখিতে হইবে, বাংলায় 
এই ছুর্দিন বিশেষভাবে বাঙালীকে আঘাত করিলেও ইহ! ছিল 
বিশ্বব্যাপী মন্দার এক অংশ মাত্র। প্রথম মহায়ুদ্ধেন্র (১৯১৪-১৮) 
অব্যবহিত পরে প্রথম খ্যে বুজ্জাস্কীতি ও জাহার প্রতিক্ষিয়া 
হিসাবে যে মুক্রাক্কোট দেখ! গিয়াছিল এই বিশ্ব-হঙ্গা উহ্থায়ই . 
অবস্থত্ভাধী কল। অবন্ঠ তদানীত্তন রাজনীতিক জগতের 
কর্ণবারগণ যে আর্থিক পদ্ধিকল্পনার় আশ্রয় লইয়াছিলেন পরধং 



৭... এ আগ অসি ৮৫০ ০৬ বিন অর ৩১০ হিটার এন সই 

মুত্রা ও শিল্প প্রভৃতি নিয়জরণের যে নুতন কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, এই বিরাট-মঙনগা ও বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় যে 
উহার কল নছে এরাপ বলা চলে না। 

এখন বিষয়টি জালোচন! কর! যাক | এই মন্দার আঘাত 

হইতে জাত্বরক্ষার জন্ত বাংলার মফত্বলের কতকগুলি ব্যাহ 

কলিকাতায় জপিস স্থাপন করে । মফস্বলের কৃষিকেন্ত্র হইতে 
কলিকাতায় ব্যবসা-কেন্্র তখনও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে 
অপেক্ষান্কত সুবিধাজনক ছিল এবং এখানে আমানতের টাকাও, 
বেশী মূল্যে অর্থাৎ বেশী সুদে, সংগ্রহ কর] সম্ভব ছিল। তখন 

কলিকাতার মত বিশিঃই বাণিজ্য-কেজে বাডালী ব্যাঙ্কের কোন 

স্থামই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয়না । এইরূপ নিরাশার 
জাবহাওয়ার বাঙালীর ব্যাঞ্চ-ব্যবসায়ের তন করিয়া জয়্যাজ! 
সুরু হয়। আঞ্িকার সাফল্যের দিনে অতীতের সে কথা 

স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন আছে । কারণ উতানপতনের মধ্য 

- দিয়া ঘাত-প্রতিঘাত সহিয্মাই সফল বাধসায়ের মত ব্যাঙ্ক 

বাবসাও ক্রমোরতিপ্র পথে অগ্রসর হয়। 

বর্তমানে বাঙালী পরিচালিত ছোট-বড় সর্বশ্রেনীর ব্যা্ব- 
গুলির অবস্থা জানিতে হইলে ইহাদেন় সংখ্যা, জাদায়ী মূলধন, 
রিজার্ভ এবং কর্মকেন্্রচলির ( শাখা-গ্রশাখ! ) হিসাব লওয! 

প্রয়োজন । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইতিয়া স্থাপিত হওয়ায় কয়েক 

বংসর পর হইতে উক্ত ব্যাঙ্ক, ব্যাত্ব সম্পকীয়ি তথ্যাদি বংসর 
বংসর প্রকাশিত কণ্িতেছেন | যুদ্ধের দরুন ১৯৪৩ সনের 

পরবর্তী হিসাব এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাৎ এ 
সন পর্যাস্ত যে তথ্যাদি সংগৃহ্ঠীত হইয়াছে তাহ] লইয়াই বাঙালী 

পরিচালিত ব্যাঙ্কের বর্তমান অবস্থার পরিমাপ কর] যাক। 
বলা বাহুলা, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক- 
গুজিকে ধরা হয় নাই। 

(ক) ১৯৪৩ সনের হিসাবে দেখ]! যায় যে, সমগ্র ভারতে 
৫০১০০০ হৃইতে ১,০০১০০০ টীকা মূলধনের মোট ১৪৩টি 

ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের মধ্যে ২৬টি বাঙালীর ব্যাঙ অর্থাং প্রায় 
ছয় ভাগের এক ভাগ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বারা গঠিত। এই ₹৬ট 
ব্যাঙ্কের সম্মিলিত 'আদায়ী মূলধন প্রায় ৬,১০,০০০ টাকা, 
রিজার্ত ১৭০১০০০ চাক! এবং আমানত ১৪১৭১০০১০০০ 

টাকা । ইহাদের যোট আপিসের সংখ্যা ১১৫টি। মাত্র 
চারিটি ব্যাঙ্কের দশ যা ততোধিক শাখ! আছে। 

(খ) এ সময়ে সমগ্র ভারতে ১০০,০০০ হইতে ৫০০১০০০ 

১৩৫৩ 
পযটিজপ্রনভাগ 

টাকা মূলধনের মোট ১৫২টি ব্যাঙ্ক ছিল, ইহান্দের মধ্যে ২৭টি 
বাঙ্ডালীর ব্যান্ব অর্থাৎ প্রায় এক-বষ্ঠাংশ ব্যাঙ্ক বাঙালীর দ্বার! 
পরিচালিত । এরই ২৭টি ব্যাঙ্কের লশ্মিলিত আদায়ী মূলধন 
৫২১৮৮১০০০ টাকা, রিজার্ভ প্রায় ৯১০০১০০০ চাক এবং আমানত 

৩১৮০১০০১০০০ চাকার উর্ধে ৷ শ্রই সফল ব্যাঙের মোট 

কার্য্যালয়-সংখ্যা ২২৩টি । ইহাদের মধ্যে দশটি ব্যাঙ্কের দশ বা 
ততোধিক শাখ! আছে। ১৯৪৩ সনের হিসাবে সাদার্ণ খ্যাঞ্ 

এই শ্রেণীতে পড়িয়াছে ; ১৯৪৬ সনে ইহা রিজার্ভ ব্যাজের 
তপরশীলভুক্ত হইয়াছে । 

(গ) এখন যে সকল ব্যাঞ্কের কথ! বলা হইবে তন্মধ্যে 

সবগুলিই রিজার্ভ ব্যাঙ্ধ জাইন অঙ্থ্যায়ী তপশীলতুক্ত হইবার 
ঘোগ্যত। অর্জন করিয়াছে অর্থাং এগুলি প্রত্যেকেরই জাদায়ী 
মূলধন ও রিজার্ভ পাচ লক্ষ ব! তদৃষ্ধ কিন্ত এগুলি ১৯৪৩ সন 
পথ্যস্ত তপশীলভুক্ত হুয় নাই । 

আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ লইয়! যে সকল ব্যাঙ্কের টাকা 
৫,০০১০০০ বা তরদুর্ধ হইয়াছে, সমন্ড ভারতে তাছাদের সংখা? 

৩৫টি- -তন্মধ্যে বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৪টি, অর্থাং অর্দেকের 
কিছু কদ। এই সকল ব্যাঙ্কের সশ্মিলিত আদাম়ী মূলধন 
৮৮১,৫০১০০০ টাকা এবং রিজার্ভ ৯১৫০,০০০ টাকা এবং মোট 

আমানতের পরিমাণ ৪,২৬,০০,০০০ টাকা । এগুলির মোট 
২০২টি আপিস জাছে। ছয়টি ব্যাক্কের ১০টি ব তদৃর্ধ সংখ্যক 

শাখা আছে। ইছাদের মধ্যে ২৫ হইতে ৫০টি শাখারুক্ত ব্যাকও 

রহিয়াছে । এই শ্রেণীর অন্তর্গত 'ব্যাঙ্ক অব কমাস+”, “ছগলা 

ব্যাঞ্ধ' এবং “জিপুর! মভার্ণ ব্যাঙ্ক' পরে তপশ্শীলভুক্ত হইয়াছে । 
(ঘ) এখন তপনীলতূক্ত ব্যাফের কথ! বলা হইবে । ১৯৪৩ 

সনে এপ ব্যাক্কের সর্বভারতীয় সংখ্যা ছিল ৫৮টি, তন্মধ্যে 
বাঙালীর ব্যাঙ্কের সংখ্য। ১২ট, অর্থাং এক-চতুর্থাংশের কিছু কম । 
বাঙালীর ব্যাক্ষ গুলির আদামীকত মূলধন ২,১০,০০১০০০ চাকা, 

রিজার্ভ ৪৮১৫২,০০০ টীকা! এবং আমানত ২৪,৬৫১০০১০০০ 

টাকা ছিল। ইহাদের মোট কাধ্যালয়-সংখ্যা ছিল ২৫৫টি। 
১৯৪৩ সনের ছিসাবে কুমিক্ল! ব্যাং করপোরেশন ও নিউ 
&্যাগা্ ব্যাঙ্ক পৃথক ছিল। বর্তমানে (১৯৪৬) ইহারা একট 

ব্যাঙ্কে পরিণত হ্ইয়াছে। এই বারোটি শপশীলভূক্ত ব্যাঙের 
আটটির ২০টি বা তদুর্ঘ সংখ্যক আপিস ছিল। 

এইবার (ক) (খ) (গ) এবং (ঘ) এই চারি শ্রেণীর বাঙালী 
ব্যাঙ্ষসমুছের সম্মিলিত অঙ্গুলি দেখ! ধাক £--(১নং তালিকা) 

€১নং তালিকা) ভারতের ব্যাচ বাষ্ঠালীর ব্যা্ের  আদায়ীমূলধন রিজার্ভ আমানত বাঙালীর ব্যাঙ জাপিসের 
সংখ্যা সংখ্য! (০০০ বাদ দেওয়া হইয়াছে ) সংখ্যা 

(ক) ১৪৩ ২৬ ৬১১০ ১৭০ ১,১৭১০০ ১১৫ 

(খ) ১৫২ ক? ৫২১৮৮ ৯০০ ৩১৮০১০০ ২২৩ 
(গ) ৩৫ 7১৪ ৮৮১৫০ ৯১৫০ ৪9২৬১ ০০ দূ ২০২: 

(খ) ৫৮ ১২ ৪: ২৯১০১০০ ৪৮১৫২ ২৪১৬৫)০০ ২৫৫ . 

৩৮৮ ৭৯.. ৩.৫৭.৪৮ ৬৮৭২ .  ৩৩.৮৮.০০ ৭৯ 



"মল জ পরত রদ হন টি দা সত পিউ সপ শত ও জি শি উজ শ ০ পি সস সস পচাস্পরাদে চাহনি উর ০০০০০ 

১৯৪৩ সনের শেষে ভারতে মোট ৩৮৮টি ব্যাঙ “হিল, 

তন্মধ্যে ৭৯টি ছিল বাংলাদেশে বাঙালীর ব্যাঞ্চ। এ দকল 
ৰা্তা্লীর ব্যাঙ্কের সম্মিলিত জাদাম্বী মূলধন ৩,৫৭,৪৮,০০০ 
টাকা, রিজার্ভ ৬৮)৭২১০০০ চাক! এবং আমানত ৩৩১৮৮৯০০১০9 ০০ 

টাক! ছিল। বাংলায় বাষ্ডালীর সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখার 

সংখ্যা ছিল ৭৯টি। অবঙ্ত অনেকগুলির শাখ। বাংল! 

ছেশের বাছ্রেও ছিল । 

এখানে বলিয়া রাখ! প্রয়োঞ্চন যে, বাংলার বাহিরে আলামে 
বছ এবং খিষারে কয়েকটি বাঙালী প্রতিঠিত ব্যাঙ্ক আছে-_ 
তাহা এই ফ্সাবে ধর। হয়নাই । আসাম প্রদেশের একটি 

বিশিষ্ঠ অংশ অর্থাং হট, কাছাড় গোয়ালপাড়৷ প্রভৃতি 
ঝেলাকে বাংলাদেশের অংশ বলিলেই হয়। প্রহট, গৌছাচী 
প্রবং শিলঙে বাঙালী প্রতিঠিত বত ব্যান্ষ রহিয়াছে। 

১৯৪৩ সমের হিসাবে বাঙালীর ১২৪ তপশীলতুক্ত ব্যাঙ্কের 

মধো নিউ ঠর্যাঙ্ডার্ড বাক্ষটি কুমিল্লা! ব্যাঞ্চিং কর্পোরেশনের সহিত 
একভ্রীঙূত হওয়ার বর্তমান সংখ্যা গ্রাড়াইকাছে ১১টি। 

আবার (খ) শ্রেণী হইতে একটি (সাদার্প ব্যাক্ষ) এবং (গ) 

শ্রেষ হইতে আরও তিনটি ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্ক অব কমাস” হুগলী 
ব্যাঙ্ক এবং জিপুর1 মভার্ণ ব্যান্ক ) তপলীলতুক্ত হওয়ায় বর্তমানে 
তপনঈলতুক্ত ব্বতালীর ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ১৫টি হুইয়াছে। 
বাঙালীর তপশীলহুক্ত ব্যাঙ্ষ গুলির মধ্যে মহালক্স্সী ব্াঙ্ক ১৯১০ 
সনে, দিনাজপুর বাাহ্ধ ও কুমিল্লা! ব্যান্কিং কর্পোরেশন ১৯১৪ 

সনে, বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ১৯১৮ সনে, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ 
১৯২২ সনে, পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক ১৯২৩ সনে, নাথ ব্যাঙ্ক ১৯২৬ 

সনে, নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যান্ক ১৯২৯ জনে, ক্যালকাটা! 

কঙ্গাশিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সনে, ক্যালকাটা! ভাশনাল ব্যাঙ্ক 
১৯৩৫ সনে এবং ইউনাইটেড ইওার্রিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৪০ সনে 
স্থাপিত হয় । ১৯৪৩ সনের পরে যে চারিটি ব্যাঙ্ধ তপশীলতুক্ত 

হয়, সে সব কর়টিই গত দশ বংসরের মধ্যে স্থাপিত হ্ইয়াছে। 

সমস্ত ভারতের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোটসংখ্যা ( ইউ- 

রোগীর এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক বাতীত ) বর্তমানে ৭৯টি, ইহাদের মধ্যে 

বাঙালীর ব্যাঙ্ক ১৫টি মা । 

১৯৪৪ এবং ১৯৪৫ সনে এবং ১৯৪৬ সনের এই কয় মাসে 

সকল শ্রেঈীর ব্যাঙ্কের, বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত ব্যান্কগুলির 

অবস্থার বু পরিবর্তন হইয়াছে । আঘাকী বুলধন, রিজার্ভ 

এবং বিশেষ তাবে আমানত খুব স্বদধি পাইয়াছে। ই্ার একটি 

বাঙালীর ব্যাচের অগ্রশতি :. ৮৭ ক 

কারণ অবশ্য জার্থিক লচ্ছলতা। তাহা ছাড়া'ও ব্যাফ আইনের 
আগততা হইতে আত্মরক্ষার জঙ্ভ এবং সুদ্ধোভরকালেয পুনর্গঠনে 
প্রক্কতই সহায়ক হওয়ার জঙ্জ প্রত্যেক ব্যাহের পক্ষেই নিজ 

নিজ বনিয়াদ শক্ত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হুইয়াছে। 

ইংলগ্ডের অগ্গকরণে বাংলাদেশে পানর] বাঙালী ব্যান্কের 

বড় পাচটাকে একসঙ্গে 'বিগ ফাইত' বলিয়া থাকি । ইহাজের 

আধিক বনিয়াদের হিসাব নিয়ে ২নং তালিকায় প্রত হইল ।ঞ 
তালিকায় সংখ্যাগুলি মোটাবুটি ভাবে ধরিয়া লওয়া 

হইয়াছে । ইছা! হইতে দেখা যায় যে, পাচট প্রধান বাঙালী 
ব্যাঞ্ষের আদাম্ী বূলবন ২,৮৭ লক্ষ, রিজার্ভ ৯৬ লক্ষ এবং 
আমানত প্রায় ৫৪ কোটি টাক, অর্থাং ইহাদের মোট জর্থবল 
প্রায় ৫৮ জোটি টাক1। 

এখন একখার ভারতের অকাত প্রদেশের ছই-একটি ব্যাঞ্ষের 

প্রতি দি দেওয়া যাক । সেপ্টবল ব্যাঙ্ক জব ইগিয়ার কথা 
ধর! যাউক | এইব্যাঞ্কের জাদায়ী যুলধন ও রিজার্ভ মিলিয়! 
পাচ কো্টর বেশী এ্টাড়ায় । ইফ্ায় আমানতও ১০০ কোটি 

ছাড়াইয়্াছে। ত্থতরাৎ এই একটি ব্যাঙ্কই আমাদের পাচটি বড় 

বাঙালীর ব্যান্ককে. অতিক্রম করিয়াছে । ইহ ব্যতীত ব্যাঞ্চ জৰ 
ইঙডিয়া বো্বাই অঞ্চলের দ্বিতীয় ব্বহৃভম ব্যাঙ্ক । লাহোরের 

পঞ্জাব ভাশনাল ব্যাঙ্ক, এবং মাজাজের ইঙ্য়ান ব্যাঙ্কের নামও 

উল্লেখযোগ্য । অজ্কাল মধো মাড়োয়ারীগণ ভারতের নান! 

স্থানে স্বহত ব্বহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিঘ়াছেন । তন্মধ্যে ভারত 

ব্যাঙ্ক ( দিজ্ী ), হি্ম্থান কমাশিরাল ব্যাঙ্ক (কানপুর ), 

ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক, হিম্দুস্থান মার্বেপ্টাইল ব্যাঙ্ক, 

হিন্প ব্যাঞ্ষের (কলিকাতা) নাম উদ্রেখযোগ্য। অবন্ত বিডুলাধের 

ইউনাইটেড কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ও পোয়েক্কাদের হিন্দ, ব্যাক্ষে 
বাঙ্ডালীয্ব সহযোগিতাও রহিয়াছে । মাড়োয়ারীর। দেশীর রাজ্যে 

জয়পুর ব্যাঙ্ক এবং বিকানীর ব্যাঙ্ক প্রতিঠিত করিয়াছেন । একটি 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী প্রতিহত প্রতোকটি 

ব্যান্ছই বড় ব্যাঞ্থ। এই সকল বাহক গ্রতিঠিত হওয়ার 

সঙ্ষে সঙ্ে তপশীলভূক্ত হয় এবং অল্পকাল কাধ্য করিবার 

পরই বিপুল আমানত সংগ্রহ করে এবং লাভ হইতে. বছ লক্ষ 

টাকা তুলিয়া লইয়া রিজার্ভ গঠন করে। অবশ্য মাড়োয়ারী- 
গণের ব্যবসা-বাণিজ্য দক্ষত! এবং শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠাই ইহার 

একমাআ কারণ। মহায়ুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বব হইতেই যাড়োস্বাকী 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ পরিকণ্পনা করিয়। এরুদ্বোগতর কালে 

ক (মং তা'লকা) আদায়ী হৃলঘন রিজার্ভ আমানত 
কুমিজ্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন 1 ৩০১৯০০১০০০৭ ১৫১০০,০০১০০০৭ 

বেঙ্গল শেন্টল ব্যাক্ষ ৭০৯১৪০১০০০২ ১৫০৬৫১০০০৬ ১০৫৩১০০৯০০০ 

কুমিষ্টা ইউনিয়ন ব্যাঙ ৬০১০০৯১০০০৬ ২৫১০০৯০০০১৪. ১২৯৪০১০০০০০, 

নাথ ব্যাঙ , ২৪৮১৭৬১০০০৭ ১৫৯০০১০০০৬ ৯১৯১০০১০০০২, 
ক্যালকাটা ্াশনাল ব্যাঙ্ক ৩০১০০৯১০০০২ ১১০০৯০০০৬ ..... ১9০১০০১০০০৭ 

পারার ভেসে 

যো ২৮৭) ১৬১০০০, ৯৬)৬৪১০০০৭ ৩১৯৪১০০১০০০ 



রা চিল িলুগিত এবং পিশপ্রতিঠান ও 

ব্যা্ধ ইত্যাদি স্থাপিত করিবায় জঙ্ত সচেষ্ট হইয়াছেন এবং 
বঙ্লাংশে সফলও হ্ইয়াছেদ। অনেক শিল্প ও ঘাণিক্ধ্য- 

প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় নিকট হইতে মাড়ো- 
স্বারীরা ক্রয় করিয়। লইগ্বাছেন ও পরিচালন]! করিতেছেন । 
আশ! করা! যায়, অগ্র দিন মধোই ব্যবসাক্ষে তে জাতীয্ব-করণ 

_ত্বারও বিপুলভাবে দেখা যাইবে । তবে ইহাও লক্ষ্য কর 
ছরকার, এখনও ব্যাক্ষের কার্য, বিশেষ ভাবে বিদেশী বিনিময় 
বা! এক্সচে্জ ব্যাগুলির কার্ধ্য, ভারতীয়ের] উল্লেখযোগ্য ভাবে 
দখল করিতে পারে নাই । এই ক্ষেত্রে অই দেশীয় ব্যাক্ষ- 

সমুহেক্ন প্রতিযোগিতা! বাড়িবে ইহ] নিঃসন্দেছ । 

খাহা বলা হুইল তাহাতে বাঙালীর নিরুৎসাহ হইবার 
কোমই কারণ নাই, তবে অন্ভতাত ভারতীয়ের] কিজ্তাবে ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাক! 

প্রয়োজন । নিজেদের অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা হুইতে 

যেন্সপ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, সেরূপ বাড়োর়ান্ী, 
গুজরাচী ও পাশাঁদের এবং ইউরোপীয়গণেরর নিকট হইতেও 

শিক্ষালাত করিতে হইবে । নিজেদের কোথায় হূর্বলতা তাহা! 
জানিতে হইবে ও তাহার প্রতিকার করিতে হইবে । 

“একটি কথ! স্মরণ রাখিতে হইবে বে, বাঙালীর ব্যাঙ্ক মধ্য- 
বিভ্বের প্রতিষ্ঠান | এজ বাঙালীর ব্যাঙ্ক গড়িতে অনেক সময় 
লাগিয়াছে । জামাদের ব্যাষের সংখ্যা বেশী হইলেও আমাদের 
মূলধন অপেক্ষাকৃত কম। অবাঙালীর ব্যাঙ্ক প্রতিি হইবার 

, সঙ্গে সঙ্গেই রিজার্ভ ব্যাঙের তপশীলভুক্ত হয়, কারণ তাহারা 

বেশী মূলধনে কার্য জার করে, আর আমাদের ব্যাঙ্ককে 
তপঙ্ীলতুক্ত হইবার যোগ্যত। অঞ্জন করিতে কয়েক বংসর 

কায! যার। কিন্ত অপেক্ষাককত অসচ্ছলতা ও মন্থরগতি 

সন্্বে আমাদের ব্যা্ষের অগ্রগতি অধ্যাহ্ত ঘ্হিম়াছে। তবে 

আমাদের কর্পপস্থা ও নিয়ম-কান্থছনের পরিষর্তন দককার 
বলিয়া মনে ছয় । এরই বিষয়েও যে আমাদের দেশের ব্যা্- 
প্রিচালকগণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহা নুলক্ষণ সন্দেহ 
মাই । নিয়লিখিত উপারসমূহ অবলম্বনে বাঙালীর ব্যাঙ্ক 
আরও শক্তিশালী হইতে পারিবে । 

১। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদ্দাস্ী বৃলধন স্বদ্ধি করা। যুদ্ধের 
সময় এই বিষয়ে নানা বাধা ছিল এখন তাহ দূর হওয়ায় 

অনেক ব্যাক্কের স্কুবিধা হইবে । 

২। শাখান্ব সংখ্য। অবাঞ্ছনীয়ভাবে না বাড়াইয়! নির্দিষঠ 
ক্ষেঅসমূহে কর্ত্থ কেজীতুত করা ও পরম্পরেন মধ্যে লান্ত- 
জনক প্রতিযোগিতা! পন্িত্যাগ করিয়া! কর্ণেয় ক্ষেত্র ভাগ 
করিস লওয়া। 
৩। ছোট ছোট ব্যাফুলিকে একীভূত করিয়া অপেক্ষা- 

সত বড় বড় ব্যা্ের প্রতিরঠা কন্া। 

শু সুজশসিতিত শা কি রিশা পি 

ূ টি 
কপ লা বু রত আত এজ জি শপ পণ সত শা জি শর এল জু ০9 নস চি ভাজ নল তদ ক জন পলা জচ। ভাজ৪। 

১৪ অরে ইতি, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা বহঙাংশে: ভিডল 

এবংকতিষ্ঠানের প্রতি অনুয্নক্ত কর্ধচারীর উপর নির্ভর করে, 
ছুতরাং যাহাতে ব্যাঙথ-কর্চারিগণ উপযুক্ত বেতন ও দুখনুবিধ! 
পান ব্যাঞ্চ-পর্িচালকছের তাহ্ণর ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

& | সর্বোপরি যাহাতে ব্যান্ের টাক! নিরাপদে খার্টে 
তাহার ব্যবস্থা করা! । ব্যাঞ্চের সূলধন ও রিজার্ যতই থাকুক 
নম! কেন উবার কাধ্যকমী বূলধনের বিপুল জংশ গ্রাহকগণের 
জামানত হইতে আসে । সুতরাং যাহাতে সাধায়ণের অর্থাং 

জামানতকানীদের অর্থের অপচয় ন1 হয় ব্যাঙ-পরিচালফগণের 
সে বিষয়ে দৃি রাখ! প্রয়োজন । এই স্থানেই ব্যাঙের সহিত 
অভ ব্যবসান্-প্রতিষ্ঠানের ( বীম! ব্যতীত ) তফাৎ । ংপী- 
দ্বারের লাভ অপেক্ষা আমানতকারীগণের টাকার নিরাপত্তার 
দিকে ব্যাক্ষ-পরিচালকের বেশী নজর রাখিতে হয়। 

৬। দেশের শিজ্জ-বাণিজাকে ধথোচিত সাহাধ্য করা 

ব্যাঙ্কের অন্ভতম কার্ধ্য। এইন্সপ কার্যে উভয়েরই মঙ্গল । 

কারণ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হৃইলে ব্যাঙ্কের টাকা 

বেদী খাটিবে ; অংধীদারের বেলী লাভ হইবে । আবার ঠিক 

সময় উপযুক্তর্ূপে সাহ্থায্য পাইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্রমেই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে । কাজেই উভয়ের সহযোগিতায় 

পরস্পঞ্জের মঙ্গল । ব্যাক্ষিং সুদ-খোরের ব্যবসা নহে, ইহা] জন- 
ফিতকর ব্যবসায়ের অভতম | আমাদের দেশের শিক্ষিত বাক্তি 
মাজেই এই বাবসায়ে যোগদান করিয়। দেশের প্রস্ভুত মল 
সাধন করিতে পান্সেন ৷ আজ বোম্বাই ও পঞ্জাবের ব্যবসায়ের 

অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! যাইবে যে, এ সকল 
প্রঙ্গেশের নিজ্ঞত্ব বড় বড় ব্যাঙ থাকার দরুন উদ! সম্ভব হুইয়াছে। 

৭। বাঙালীর ক্রমবর্ধমান ব্যাক্ক-ব্যবসা তাহার ভবিষ্কং 

উন্নতিয় স্থচন! করিতেছে । এখন প্রত্যেক বাঙালীর ফণ্ব্য 

হইতেছে, নিজেদের ব্যাকের লছিত কারবার করা। এক 
কালে বাঙালীর বিশ্বাসযোগা তাল ব্যাঞ্ক ছিল না। আম 
জার সেকথা বল! চলে না, বাঙালীর ব্যাঙ্কে বাঙালী টাক! 
রাখিলে তবেই বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহ! হইতে সাহাব্য 
পাইবে এবং বাঙালীর অগ্রগতির স্থায়তা ফর! হইবে । 

মনে রাখিতে হইবে, অবাঙালীর ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অর্থই 
অধাঙালীর ব্যবলা-বাণিজ্যে লাহাষ্য কর! এবং বাঙালীকে সেই 
সাহায্য হইতে বফিত করা । এফথ! বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় 
ব্যাঙের পক্ষে লত্য। আমর! এত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় 
তাহা! মর্থে বর্ণে বুঝিয়াছি। 

৮1. আয় এফটি বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে সকল বাঙাঙ্গী 
পরিচালিত ব্যা্চ মিলিয়া নিজেদের, বিশেষ করিয়া বাঙালী 
জান্তির ছিতকর একটি সাধারণ কর্ণ প্রণয়ন ২৪ এহণ কর । 
বর্তমানের 'সহিতকয় প্রতিযোগিতা ব্যা্ব-ব্যবসারের পক্ষে ঘল- 
বন্ধ লহে, একথা বাঙালীকে মনে মাঙিতে হইবে। ঈর্ষা ঘাস 



মা এ 

কাহারও ফোন লাভ হয় না, কেবলমাত্র ঈর্ধাকারীর নিজের 
ক্ষতি হয়; বাঙালীর তাহাই হইয়াছে। এত কালের ক্ষতি 
হইতে আজ আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে । ছোট 
বন্ড সকল ব্যাঞ্ষের কণধারগণ একক্র হইয়া! বাঙালীর ব্যাগের 
কিসে আরও প্রতিষ্ঠা বাডডে, ভিডি শঞ্ত হয়, বাঙালীর খ্যবসা- 
বাণিন্্য কিসে জারও বেলী সাগাধ্য পায় তাহার ব্যাবস্থ। 
করিলে দেখিতে পাইবেন -ব্যবসারক্ষেভেও বাঙালীর জবার 
নেতৃত্ব গ্রছ্ণ সন্ভব হইবে। 

9 

যাঞ্জবন্ধ্যাশিক্ষায় লীত্ব ৮৪ 

সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাঙালীয় অস্ভিত্ব 

বজায় রাখিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা হুদ ও ব্যাপক করিতে হইলে 

জাতি হিসাবে বাভালীকে আক্গ নুতন করিয়া গঠনকার্ধো 

মমোনিবেশ করিতে ছইবে। একার্ধো বাগালী ব্যাঙ্ক-পরি- 

চালক ও কর্ণবারগণের কঙ্ডব্য ও দারিত্য কাহারও অপেক্ষা 

কিছুমাজ কম নে । ্ - 

যাজ্ঞবন্ক্য শিক্ষায় সঙ্গত 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 

পবশান্ত্রের রহন্ত জানাবার জণ্তে মহধি যাঞ্ডবন্ষ্য য্ুর্ষেদের 
,শাথাগুলির উপযোগী ক'রে এই শিক্ষাশাম্্র রচনা! করেন ।১ 

শিক্ষার উদ্দেশাই হ'ল ছন্দ, স্বর, বর্ণ প্রভৃতির নিয়ম-কান্ছনকে 
স্প& ক'রে দেখান। বেদপাঠের প্রধান অবলম্বনই ছন্দ 
ও স্বর; তাই মহধি প্রথমেই “উদ্দাভাশ্চানুজাত্তশ্চ স্বরিতজ্চ 
তখৈব তং” বলে উদ্ধাভা্ি শ্বর তিনটির পরিচয় দিয়েছেন । 

কিন্তু আসল পরিচয় দেবার আগে স্বর তিনটির বর্ণ (রগ), 

দেবতা, জাতি, খধি, ছন্দ ও প্রর্কতি জানার আকুতিই দেখি 
তার বেশী । যেমন তিনি বলেছেন 

“শুর্রমুচ্চং বিজাশীয়ান্_ীচং লোহবিতমেব চ। 

 শ্যামৎ তু স্বরিতৎ বিভাদগ্নিরুচ্ন্ত দৈবতম্ 
*+' নীচং২ সোমং বিজানীয়াৎ শ্বরিতে সবিত1 ভবেং । 

উদার আাঙ্ষণৎ বিধ্যান্রীচং ক্ষজিম্মেব চ ॥ 

বৈশ্যং তু স্বরিতং৩ বিভান্তারদবাজমুদাভকম্। 

নীচং গৌতমযিত্যাহর্গার্গ্যং তু স্বরিতৎ বিছুঃ ॥ 
বিদ্যাছদাভং গায়জং নীচং গ্েটুভমেব চ। 
জাগতং স্বরিতং বিদ্যাদেবমেব নিয়োগতঃ ৪৪ 

অর্থাৎ দেখা যায় যে. 

স্বর রং দেবত! 

উদ্বাত শুরু অগ্নি ব্রাহ্মণ 

- অনুদান লোহিত সোম ক্ষত্রিয় গৌতম অভ 

খবরিত শ্যাম সবিতা (হর্ষ) বৈশা গার্গ্য জগতি 

১। “সবশান্ রহুন্তং তদ্ যাজ্ঞবক্ধ্েন ন ভাষিতম্।”-_শিক্ষা- 
সংগ্র্ছ পৃ. ৩৫ 

২। পাঠক্ডে্_-“নীচে সোমমিতি 1” 
৩। পাঠতেদ-_“উদ্দাততং তু ভরহনুম।” 
৪1 শিক্ষাসংগ্র পু. ১। এছাড়া ৬-৭ শ্লোকে আবার 

নিঞ্জের কথাই উল্লেখ ক'রে যাজ্বন্ধ্য বলেছেন £ 
“বর্ণে! জাতিশ্চ মাজা চ'গোঅং ছন্দশ্চ দৈযতষ্। 

: এতৎ সর্খং সামাখ্যাতং যাজ্ঞবক্ষ্যেন বীমতা ॥” 

জাতি খধষি ছন্দ 

ভরম্বাজ গায়ত্রী 

. শঙগুকারদের নিজেদের নামের লঙ্গদ্ধে উল্লেখ করার এ . 

রকম র্লীতি প্রাচীনকালে ছিল। 
ঞ 

মহধি যাঞ্জবন্ষে)র এই বিভাগ ও রীতি নারদাশিক্ষা ও 
জঙ্ভান্ত কয়েকটি শিক্ষারই অনুরূপ । পরবতর্শ প্রন্থকারদের 
ভেতর এক দঙ্ডিল ও নাট্যুশাগ্রকার ভরত ছাড়া প্রায় সকলেই 
&ঁ ধার] এখণ করেছেন । মতঙ্গের বৃহদ্ধেগগীতেও অবনত এই 

সব খুটিনাটি বিভাগের কোন উর্সেখ নাই তবে খ্বরনির্ণয়- 
প্রফরণে এ্রামসন্থঞ্জে মতঙ্গ কিন্তু যখন আলোচনা করেছেন 
তখন যড়জ, মধ্যম ও পাঞ্গারগ্রামকে “অসাধারণত্বং দেবকুজ- 

সম্থুংপন্নত্বেন” বলেছেন । শুধু তাই নয়, তাছের দেবতাদের 

কথাও বলেছেন ; যেমন, 

“দেবকৃলসম়ুৎপন্জাঃ ষড় জপান্ধারমধ্যমাঃ | 

এতেষাৎ দেবতা জেয়া ব্রক্মবিকুমহেঙ্বরাঃ 8৫ 
মতঙ্গকে দেখ! যায়-__ বৈদিক বা ঙ্পনিষধিক প্রভাবকে 

কাটিয়ে উঠে অনেকটা পৌরাণিক জাবছাওয়ার ক্েতর দিয়েই 
তিশি জালে চন] করেছেন আর সেজজেই তিনি আন্মা, বিশু ও 
মহ্ষ্বরের নাম উল্লেখ করাকেই প্রয়োজন বোধ করেছেন । 
তবে জায় একপ্রিকে স্বর বা রাগরপের বেলায় দেবতা, বর্ণ 

( রং) বাঝ্রান্মপার্দি জাতির৬ কথ! তিনি আবার ক্ষিছু বলেন 
নি। কিন্ত স্বহন্দেখীর পর সঙ্গীতমকরন্দে নারদণ স্বপ়ের জাতি, 
বণ, ছন্দ, স্থান, রস, রাশি সবকিছ্রই স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন । 
চিত ূ 

“দেববংশাস্ত সগমাঃ পঞ্চম পিতৃবংশজঃ ৷ 

মিবো খবিকুলে জাতে নিষাঁদোইনসুরবংশজঃ ॥ 
ব্রদ্ধজাতি সমে। জেয়ো স্িধৌ ক্ষজিয়জাতিকে) । 
নিগে বৈষ্ঠাবিতি প্রোন্ডে পঞ্চম? শৃত্রজাতিকঃ ॥ 

৫ | বৃহদ্ধেন্পী, পৃ. *১ 
৬। হৃহক্ষেশীকার মতঙ্গ ভরত, রা নাও 

আবার “জাতিরাগ” বা জাতিগাদের কথাও বলেছেন কিন্ত 
রাগ বা স্বরের ত্রান্মণ ও বৈশ্যা্ি জাতির ফোনও উল্লেখ 
করেন নি। 

৭ | এই নার কিন শিক্ষার নারদ দন, ইসি 

শপ ডা স জনা» জা পার 

কার নারদ ।. | 



৩8৩ 

প্জাভঃ পিঞয়ঃ ্বর্ণবর্ণ; কুল প্রভঃ সিতঃ | 
পীতঃ কর্বুর ইন্যেতে তেষাং বর্ণ নিরপিভ! ॥ 
৮ ক ক 

জন্বুশাককৃশকৌঞ্শানলীশ্বেতনাষন্ছু । 
সবীপেযু পু্ধরে চৈব জাতাঃ বড় জাদয়ঃ স্বরাঃ ॥ 

ৃ টি দী ক 

ঘ্ক্ষোহত্রিঃ কপিলশ্চৈব বশিষ্ঠে! ভার্গবন্ডথ। ॥ 
ও | তীঁ ক 

গণেশ্বরাদয়ো দেবাঃ ষক্চ জাঙীনাং তু দেবতা: ॥ 
কমাদছুষ্ুবগায়ন্রী জিপ চ বৃৃতী তথ|। 

কী রী কী 

কুস্তত্তলা হাষশ্চৈব সিংহ-ফভা-বধন্থতথা । 
কী ক কী 

ঘড় জদ্যাডুতবীরে! চ খবতণ্ড চ রৌগ্রকঃ ॥”৮ 
এর পর শাঙ্ষদেব তার সঙ্গীতরতাকরে (৩1৫৪-৫৯): 

“পঞ্চমঃ পিভৃবংশোগে| দিবা বধিকুলোন্তবৌ” প্রভৃতি বলে ্বরের 
বংশ, বর্ণ, জন্বস্বান, খধি, দেবত! ও রলের কথ! উঞ্লেখ করে- 
ছেন। শাক্ষদেবের পর জৈনাচার্য পার্খদেব তার সঙ্গীত- 

সমযর়সারে শনাদাপ্রনন্্রয়ে! দেবা ব্রদ্ষবিফুমহ্ত্বেরা2৮৯ এই 
মাত্রই যা নাদের বিচারে উল্লেখ করেছেন; স্বরের দেবতা, 
বর্ণব| জাতি নিষে মোটেই মাথ! খামাতে চেষ্ঠ। করেন নি। 
অনেক পণ্ডিতের ঘতে পার্থদেব শাঙদেবের পরবর্তী গ্রন্থকার, 
ফেনন! পার্থদেব শা দেবের পূর্ববর্তী আচার্য হলে অবশ্য 
প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে রদ্বাকরের ব৷ গ্রছছকার শারদেবের 
কথ! ফোথাও-না-কোথাও উদ্লেখ করতেন। কিন্ত পার্থদেব 
তা করেন মি। কাছেই অনেকের অভিমত. পার্খদেব শা্ক- 

দেবেরও পরবতী গ্রন্থকার । অবশ্য আমরাও এই মতের 

এখনও পক্ষপাতী; কিন্তু বিচিত্র ও বিস্তৃত জালোচনাপুণ 

রপ্াকরের বিষয়-বন্ত এবং বিকাশভর্গী দেখলে মনে হয় অনেক 
খ্রিনিগই বেন পার্থদেবের সময়ের পরে বিস্তৃতিলা্ভ কর- 
ছিল, কেনন! পার্খদেব তার সর্গীতসময়গারে সঙ্গীতের জনেক . 
পিনিসেরই আবার আলোচন] করেন নি; তা ছাড়া জালো- 
চনার ভঙ্গীও তার বেশ শ্থুসংঘত ও ধারাবাহিক নয় । কিন্তু 
পাহর্ণেবের সঙ্গীতরক্াকরে সঙ্গীতের বিষয়-বন্তর পারিপার্ট্য 
ও নিয়মিত ক্রমিক আলোচনার ভাব বেশ ম্রপরিস্ফ্ট । কাজেই 
লগেছ কয়া একেবারেই অপঙ্গত নয় যে, রত্বাকর সময়সারেরও 
পরেকার গ্রন্থ । অবশ এ সম্বন্ধে হুনির্দি& সিদ্ধান্তের জঙ্ে 
আয়ও ভূলনামূলক শিবিভ আলোচনার প্রয়োজন । ডাঃ রাখবদ্ 
ও শ্রেয় রুফমাচানিয়ার হু'জনেই কিন্ত শাঙ্গদেবকে বৃদ্ধ ও 
প্রাচীন বলে দিদ্ধান্ত করেছেন । আমরাও অবনত আরও নির্ষ্ . 
প্রাণ ন! পাওয়া পার্স 4 মতই এখন নান! কারণে স্বীকার 
ফারধ ৷. 

৮। সঙ্গীতমকরজ্দ ১২৮-৫১ 
৯ জঙ্গীতসময়লার ১৭ 

0, 

এখন আলোচনার বিষয় যে, মহধি খাজ্ঞবন্ধ্য যে উদার, অন্ু- 
*- দ্বাত ও স্বরিত এই তিনটি সবরের বর্ণ গ দেবতা ইত্যাদি কয়ে 

বিভাগ করেছেন তা! কতট্কু মুক্তিন্ষত ও প্রাচীন শাহগ্রহের 
অন্থবর্তা । যাজ্ঞবক্ষ্য দেবতা! ও বর্ণের ( রঙে ) যে লমপাংক্িকফ 

ভাগ দেখিয়েছেন তা ঠিক ছান্দোগ্য উপমিষদ্ধে বণিত বিভাগের 
অনুযায়ীই, তবে তফাৎ হ'ল-_ছান্দোগ্যে অগ্নির লাল, জলে 
সাদ1 জার পৃথিবীর রূপ ফাল বল! হয়েছে, আর যাজবন্কা- 

শিক্ষান়্ অগ্নির রং সাদা; পোম, চক্র বা জলের রং লাল ও 
সুর্যের রং কাল বলা হয়েছে । ছান্দোগ্য উপনিষং ““্রীণি 
রূপার্ণীত্যেব সতষ্?ঃ (৬1৪1১ )১০ অর্থাং লাল, সাদ! আর কাল 

এই তিন রং মাই লত্য অর্থাৎ আদি বলেছে । এদিক দিয়ে 

যাজ্ঞবন্কাকারও ঠিক একই কথা বলেছেন, তবে দেবতা ও 

রঙের সাষগ্ন্ডের বেলায় তিনি ঠিক পমান ধার! বজায় রাখতে 
পারেননি । ছাল্গোগ্য উপনিষৎ বিকাশ ও পধার্থগত সামঞ্জন্চ 

দেখাবার চে! করেছেন, কিন্ত যাজবন্কা সামাঞ্জিক প্রভাবের 
ফলেজাতির অনুসারে বর্ণবিভাগের মোহ সম্ভবতঃ এড়াতে 

পারেন নি, আর এ জণ্ডেই দেবতার গুণ ও প্রক্কতিগত খর্ণের 

সামণ্ দেখাতেও তিনি কার্পণ্য বোধ করেছেন বলেই 

আমাদের মনে হুয়। 

বর্ণ ও দেবতার কথ! ছেড়ে দিলে স্বরকে দেবতা, খষি ও 

বর্ণ প্রত্ৃতির সঙ্গে তুলনা করার আবেগ শুধু শিক্ষাকার 
যাজবক্ষ্যেরই ছিল না, শিক্ষাকার নার থেকে আরম্ত ক'রে 

প্রাতিশাখ্যকারেরা পর্যন্তও এই প্রত্বতি রেখেছিলেন । 
তবে স্বরের জায়গায় কেউ বা দেখিয়েছেন মৃছনাকে, কেউ বা 
বর্ণ আবার কেউ বা ছন্দকে। যেমন নারদীশিক্ষাকার নারদ 

যড়জাদি তিন গ্রামের বুহ্বনার খা ব'লে শেষে জাবার 
বলেছেন ৫. 

“পিতৃণাং মুনি! সপ্ত তথা যক্য! ন সংশয়; | 
খষীণাং বৃছ্নাঃ সপ্ত যাত্তিম! লৌকফিকা: স্মতাঃ ৪১১ 

সাতট লৌকিক স্বরের বেলায়ও আবার বলেছেন £ 
ষড় জঃ গ্রীণাতি বৈ দেবানৃ্ীন্ প্রীণাতি চর্ধতঃ | 
পিতৃন্ প্রীণাতি পান্ধারে! পন্ধবান্ মধ্যমঃ সবর | 

দেবান্ পিতৃর.যীংশ্চৈব শ্বরঃ শ্রীণাতি পঞ্চম | 
বক্ষান্ নিষাদঃ প্রীণাতি ভূতগ্রামং চ বৈবতঃ ॥১২ 

এখানে খধি নারদের উল্লেখ দেখা ঘায়। তিণ্ন তিনটি 
প্রধান বংশের মৃহ্ন'দা-গ্রীতির কথ! উল্লেখ করেছেন, আর ব্বয়ের 
বেলায় চার বংশেন্র কথাও বলেছেন । তবে এটা ঠিক যে, 
মাঝামাঝি লময়ে বৈদিক সমান্ধে দেব, থধি ও পিতৃ এই তিনটি 

কুল বা বংশের বিভাগই মাত প্রধান ছিল আয় গদ্ধর্য ছিল 

১০। অবশ্য ছান্দোগ্যে ( ১৬।১) পৃথিবী অপ্রি, অন্তন্বীক্ষ 
বায়ু, ছ্যলোফ আদিত্য--এ রকমের ইকিতও কর! হয়েছে. 

১১। শিক্ষাসংএ্ফ, পৃ. ৪০০ 
১২.। এ পৃ, ৪০১ 



মাঘ 

পিতৃবংশেরই অন্ততূক্ত। পরবর্তী সঙ্গীতের আচার্ধেরা 

নান্রদের এই বিষ্তাগকেই বেশীর ভাগ মেনে নিয়েছেন |, 

খপ্েদপ্রাতিশাখ্যে গায়ত্রী) উফিক ইত্যাদি লাতটি ছঙ্গের 
(সপ্ত ছন্দাংসি' ) এবং দেবতা ও অনুর এই ছটি মা 
বিভাগের কথাই উল্লেখ কর হয়েছে ঃ ঘেমণ (ক) “দৈবন্যাপি 
উ সপ্তৈব”১৩ ; (খ) "সপ্ত চৈবান্থরাণাপি”১৪ । তবে ১৬।৮ 

স্তরে আবার খবধিহল্দাংসি, কথায় খযিবংশেরও উর্জেখ 

আছে দেখা যায়। কাজেই খগ্সৈদিক থেকে প্রাতিশাখ্যের 
মুগ পর্যস্ত ধকৃ, সাম ও যু এই তিন বেদের মতম খাষি, দেবতা 

ও অনুর, অথবা খধি, দেবতা ও পিতৃবংশেরই মাত্র 

বিভাগ ছিল। খকপ্রাতিশাখ্োর ১৭।৮-১২ সুত্র পর্যন্ত বায়রা, 

প্রা্জাপতা, বাঘুদেবতা, পৌরুর্ী, ব্রাক্মী বলে দেবতাদের নাম 
কর হয়েছে । ১৭1১৪ শত্েজাবায় 

'স্তেতং চ সারঙ্গমতঃ পিশঙ্গং কৃফমেব ট। 

মীলং চ লোহিতং চৈব দ্ববর্ণমিব সপ্তমম্ ॥ 
অরুণং হ্বামগৌরে চ বত বৈ নকুলৎ তথ] ৪” 

এখানে বিচিত্র বর্ণেরই নাম কর! হয়েছে দেখ! যায়। 

তারপর শুক্লযূঃপ্রাতিশাখ্যেও বর্ণ নিয়ে আলোচনার সময় 
খল হয়েছে (ক) “বর্দেবতাঃ', (খ) “আগ্নেয়াঃ কণা?” 

প্রভৃতি ১৫ হ্ৃতরাং দেখা যার, দেবতা, ধষি, অন্থর ও পিতৃ 
প্রস্তুতি বংশের সঙ্ষে এবং শ্বেত ইত্যাদি রঙের সঙ্গে বর্ণ, ছচ্দ। 

স্বর বা যৃছনার এফত| অথব! সামগ্র দেখাবার ধার] বৈদিক- 
যুগ থেকেই সবার ভেতর ছিল/ আর পরবর্তী আচার্ষের! 
পূর্ববতাঁদের ক্বীতিকেই মাত্র অন্থসরণ করেছেন বল! যায়। 

কিন্ধ কেম? অথব1 কি জন্যে ?--এর কোন কারণ দেখাবার 

ব! এতিহাসিক বিকাশের কোম ইঙ্গিত দেধার আবঞ্তকতাঁও 

ঠার! মোষ্টেই অনুভব করেন নি। এতে উপকার হয়েছে এই 
যে, শাখা-প্রশাখার বিস্তার ক'রে আলোচনার বন্তকে মোটেই 
তারা ভারাক্রান্ত করেন নি, জার তার জন্যে সঙ্গীতের স্ব 

অলঙ্কার ও রাগ-রাগিলীই যে মূল বন্ত তারই মাত্র ভাল কয়ে 
পরিচয় দিতে পেরেছেন, কিন্তু অপকারও হয়েছে এই যে, 
বৈগ্গিক সুগ থেকে বত'মান কাল পর্ধস্ত সঙ্গীতেন্র বিকাশ কেমন 

ক'রে হ'ল তার দুনির্দিই একটা! প্রমাণপঞ্জীকে তার! এফে- 
বারে যুছে দিয়েছেন খল্লেও অভ্যুক্তি হয় না। 

এর পরই মহর্ধি যাজবক্ষ্য বলেছেন £ 

গাদ্ধরধবেদে যে প্রোাঃ লগ্ত বড় জাদয়ঃ হ্বশ্নাঃ | 

ত এ ববেদে বিজ্ঞায়াম উচ্চাদয়ঃ ত্বয়াঃ ৪” ১৬ 

গান্ধর্ববেদে অর্থাং লৌফিক দীতিশান্ে যাকে বড় জাদি 
সাত স্বর বল! হয়েছে ত তাই বেদে উদ্দাতাদি ভিন স্বর। 

গদি পপ রর ০5 কপার 

১৩। খঙেদপ্রাতিশাখ্য ১৬1৩ 
১৪। তব ১৬৪ ্ 

১৫) শুকুদ্ুপ্রাতিশাখা ৮1৩১1৩৮ 

১৬। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ. ১ 

৪১১ 

এখানে যাজবন্ষ্য যড় জাছি ত্বকে গান্ধ্ববেঘের অন্তর্গত বলাম 
লৌফিক বা দেশী সঙ্গীতেত স্বরকেই ইঙ্গিত করেছেন বলতে 
হবে, কিন্ত ভক্লযন্ুঃপ্রাতিশাখ্যের ১১২৭ স্তরের (সণ) ভাষ্য 
মহধি কাত্যায়ন জাবায় “সময় সপতশ্বরানাযুঃ বনজ খযক্ত- 
গান্ধার-মধ্যম-পঞ্ষ-ধৈবত-নিষাদান” বলেছেন। আমাদের 
অভিমতে কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত ঠিক ময়, কেমন! “সপ স্বর) যে 
যনাছে” কথ কথ্েদপ্রাতিশাখেযর 1১৭ এই স্মের ভাষ্যে উট 
স্পষ্টই বলেছেন ; “যে তে সপ্তন্বরাঃ যড় জখযততগান্ধারমধ্যম- 
পঞ্চষধৈবতানিযাদাঃ খ্বরা;--ইতি গান্ধর্ববেদে সমাম্মাতাঃ 1” 

ত1 হ'লে যাজ্ঞবন্ধ্য- ও খক্প্রাতিশাখ্যফায়ের কথায় এখানে 

দেখা যায় মিল জাছে। তবে যাজ্ঞবক্ষ্যের এই ““তত্রা বেছে 

বিজেয়াম্নয় উচ্চাদয়: স্বরাঃ” কথাগুলির সঙ্গে কিন্ত খক্প্রাতি- 
শাখ্য ও ভার ভাষ্য বা ব্যাখ্য। ছাড়া তৈদ্ধি্ীয়-প্রাতিশাখ্য, বা 
আর কারও সঙ্গে ঠিক মেলে না। কারণ খক্প্রাতিশাখ্যের 

ভাষ্যকার উবট বলেছেন £ “তথা সামনু কু্-প্রথম- 
ছিতীয়-তৃতীয়-চতুর্ণমজাতিষ্বার্ধাঃ।” তৈদ্ভিরীয়-প্রাতিশাখ্যেরও 
(২৩১২ ক্থত্রে) তাই বলা! হুয়েছে। তৈভিরীক়-প্রাতি- 
শাখ্যের ভ্রিরত্বভাষ্যে সোমাচার্য এবং বৈদিকাভরণব্যাখ্যায় 
গার্গ্য গোপালয়ছ্খও পরিষ্ষার উল্লেখ করেছেন £ ''তদেবং 
সামবেদবতিনঃ দুষ্টাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ সম দিরুপিতাঃ । তেমু 
মন্াদয়ো &% জ যথাক্রমন্থাৎ স্বাধ্যাবৃত্তিনঃ অনুঘাতত্বরিত 
প্রচয়োদাত1 ভবন্তীত্যথ১1”১৮ এখাষে ভাষ্যের এই “বথাকরম- 
গ্যাং গজ * অন্থদাত” প্রভৃতি লবগুলি অধন্ত ঘাজবক্ষ্যের 
সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করছে। কাজেই বুঝতে হবে ঘে, বৈদিক 

লামগানের গোড়াকফার ছিকে-মা উদ্যাত) অন্মাত ও শ্বরিত 
এই তিন খবরের প্রচলনই ছিল। তার পর স্বরিত ও প্রচয়, ১৯ 

ঘয়ের অভ্যুদয় হয়। 

কিন্ত এতেও ঠিক আসল সমস্ভার সমাধান হয় না, কেনন! 
খক্প্রাতিশাখ্য প্রভৃতিতে ও বিশেষ ক'রে নারদীশিক্ষায় যে 
ইঙ্গিত লৃকা মো হয়েছে তা থেকে প্রথমাদি খ্বকেই ঠিক ঠিক 
বৈদিক ঘা! সামগানের স্বর বলা যেতে পারে। কেননা 
নান্বদদীতে ''জাচিকং গা্থকং চৈব”২০ অথবা (ক) “খথেছে 

সামবেছে চ বভতব্যঃ প্রথমঃ বয়”, (খ) খথেদস খিতীয়েন 
ভৃতীয়েন চ বর্ততে $২১ পুশস্থত্ের ৮ম প্রপাঠকের ১-৮ 
ম্লোকগুলি আর তৈতিত্রীয়প্রাতিশাখ্যের ২৩ অধ্যায়ের 
১৭ স্থজের “বজাঘরে! দবিতীয়াসাশ্চত্বারততৈতিন্বীয়কা£” শষগুলি 

সপ আস (রা ও, শা সরস আয 0৫০০০ ভরা 

১৭। বথেদপ্রাতিশাখ্য ১৩1৪৪ 
১৮। 7826 তৈতিরীয়-প্রাতিশাখ্য 10 73101804666, 

80788175225 ০. শির (3455075), 90166 05 10. 790- 
88011878, 000. ) 

১৯। অনেকের মতে “চিতই অন্তত 
২০। শিক্ষালংগ্রহ, পৃ. ৩৯৫ রঃ 
২১। এ গ্ু.৩৯৭ 



১ 
সস তপ্ত পে আন শিস স্ব খচ 

গিলীলিজিনকিদিগ্জল্লিপৃগজিনর “মজানিয়ুজিযু 
স্বানেয়ু সপ্ত সপ্ত ঘমাঃ”২২ হুত্রটিতে মন্ত্র, মব্য ও তার“গথব। 

উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্থান যে বৈদিক যুগে ও সামগানের সময়েও 
গ্রচলিত ছিল, আর এই তিনস্থানেই যে প্রথম দ্বিতীয়াদি 

সাতটি স্য়ে উচ্চ-দীচ শঙ্ষের তারতম্য গ্রচলিত ছিল সে 
কথাও বেশ বোবা যায় । কাজেই একথাই ঠিক যে, মজ, মধ্য 
গু তান্ন স্থান থেকেই প্রে লৌকিক শ্বরের কারণ বা যোমি- 
স্বরূপ (90099 01 011) ) অন্থধাভ, স্বরিত ও উদাত স্বর 

তিনটির ছুটি হয়েছিল । আর তৈভিনীয়-প্রাতিশাখ্যের জিব 
ভাষাকার সোমাচার্ধও “যে! দ্বিতীয়ঃ স উদদাতঃ, যো মজঃ 

সোহঙুদাততঃ যো তৃতীরচতৃর্থে! তৌ শ্বরিতগ্রচয়ভিত্যর্থ;” কথা- 
গুলিতে সে সমর্থনেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন । বৈদিকাভরণ- 
ব্যাখ্যায় গোপালয়দ্ধও ''তৃতীয়াখ্যঃ প্রচর়খচতুর্থাখ্যঃ স্বরিতঃ” 
কর্থাগুলিতে ঘিরত্ব-ভাযোর সমর্থন কর়েছেন। কাজেই এ 
কথ! ঠিক যে, মক, মধ্য ও তার এই তিন স্থান থেকেই পরে 
উদ, অ্দ্দাত ও হ্বরিতেন্ন উৎপতি হয়েছিল, জায় উদাতাদি 
তিনটি স্বর থেকে পরে লৌকিক যড়জাদি সাত স্বরের হৃটি 
হয়েছিল ।২৩ এজতে মহধি যাজবন্ধ্যও ঠিক বলেছেন ঃ 

“উচ্চে। নিষাদগান্ধারে। শীচাবধভধৌবতো৷ । 
শোধাৰ স্বরিতা জেয়াঃ বড় জমধ্যমপঞ্চমাঠ ॥”"২৪ 

উচ্চ ব1 উদ্ধা্ড থেকে নিষাদ ও গান্ধার, নীচ বা অন্ুদাত্ব থেকে 
খবত ও ধৈবত এবং স্বরিত থেকে যড় জ, মধ্যম ও পঞ্চম শ্বয়ের 

সৃষ্টি হয়েছে । সমাজে মান্ষের চাহিদার জন্তেই তিন ন্বর থেকে 
বীরে ধীরে লৌকিক সঙ্গীতের উপযোগী ড় জাদি সাত হর়ের 
আবিক্ষার সম্ভব হয়েছিল । তবে উপায় বা অবলম্বন ছিল কিন্তু 
উদ্দান্তার্দি অথব| টচ্চ, নীচ ও মধ্য স্বর তিনটিই। 

এর পর মছধি যাজবন্ষা বিদ্তৃতভাবে মাত্র! কাকে বলে ও 
তার উৎপতির কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ 

“নিমেষে মান্রাকালঃ ভাদ্বিছ্যৎকালেতি চাপরে । 

অক্ষরাতুল্যযোগদ্ধান্্তিঃ সাং সোমশর্মনং 
 সুর্বরন্টি প্রতীকাশাৎ কণিকা যত দৃষ্ঠতে | 

আপবন্ত তু সা মাত্রা মাত তু চতুতাণবা ॥ 
মানসে চাণবং বিষ্তাৎ কে বিদ্যান্িরাণবম্। 

ভিরাপবং তু জিহ্বাঞ্রে নিঃহতং মাত্রিকং বিঃ 8২৫ . 
নিমেষ কালকে কেউ “মাআ1' বলেন, আবার নিগ্যং-প্রফাশ 

যতক্ষণ স্থায়ী হয় ততটুকু সমক়কেও ফেউ কেউ “দাত্রা” বলেন । 
মিষেষকাল অর্থে চক্ষ্র পাত পন্থিবত্ন হ'তে যতটুকু সময় 
লাগে। অক্ষর বা বর্ণগ্ুলির অসমকাঁল যে সম্বন্ধ সেই ফালকে 

২ | তৈততিবীক্ক-প্রাতিশাখ্য ২৩1১০ 
২৩ বৈদিক ও লৌকিক সাত খবরের উৎপভিয় ইতিকথ। 
লক্বন্ধে বিশদভাবে বারাস্তয়ে আলোচনা কয়া ইচ্ছা রইল।. 

২৪। শিক্ষাসংপ্রহ্থ, পর, ২. 
২৫] এ গ্লোক ৮-১০ 

'গবালা 
শশা আপ নি ও তি পি ইউর টিসি ও পিউ সির অজ শট রি ৭৮০৮ জবস এ ও গস ৮৯০০৮ অসশ তি» রব হরর এম এম রা, জি জি 

১৩৫ 

'একষাত্রা' বলে । কাপর লও কণা 

দেখা যায় তাকেই ঠিক মাত্রা বলে। কিন্ত এ রকমের বৃত্ত 

চারটি জণু ব1 পরমাণু আবার একজ্র হলে তধেই মাঝজ্জান্স মানস- 
প্রত্যক্ষ ব! অনুভব হয় । মান্ষের মনে এক মাজা! থাকে, 

কে ছুই মাআা এবং জিহ্যাগ্র-নিঃসৃত শঙ্ষে তিন মাত্র! 

থাকে ২৬ 

“অবগ্রহে তু ষঃ কালত্ত্ধমাত্র। বিধীন্ঘতে । 
পদয়োরস্তরে কাল একমাজ] বিধীয়তে ॥ 

হন্বমাঅ কালই অর্ধমাত্র', আর ছুটি পঙ্গের ব্যবধানে যে কাঙগ 

থাকে তাকে বলে একমাত। । 

"একমাজে! ভবেদ্ব,ন্দবো দ্বিমত! দীর্ঘ উচ্যতে | 
ভিমান্ত প্ল,তে! জেয়ো বাঞ্জনং চাধ মাক মূ ॥ 

এখানে যাজ্ঞবন্ধ্য হৃন্ব, দীর্ঘ ও লত শ্বরের পরিচয় দিয়েছেন 
এই হন, দীর্ঘ ও পুত ম্বরের উদ্দাছরণ দেবার সমর যাজবন্ধ্য 
আবার খক্প্রাতিশাখ্যকারের মতনই বলেছেন £ 

“চাষস্ত বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সো হত্রবীৎ | 
মুরত্ধ জিমাজাং বৈ মাআণামিতি সংস্থিতিঃ 8২৭ 

্বর্ণচাতক ব! নীলকণ্ঠের শব একমাআবিশি&, কাকের শব 
ছুদাআ!, আর ময়রের শক তিন মাতরাবিশিষ্ট। 

এর পর যাঁজ্জবন্ধয ভাল ও মন স্বর ধা শকের লক্ষণ নির্দেশ 

করেছেন। কম্পিত, ভীত, অন্থনাদিক শব্ষকে মন্দ) আর 
প্রক্কতি যায বিনীত ও কলাণী ও ক্ন্ত স্থুশোভম এমম লোকের 

শব্ধ বা ম্বরকে তিনি ভাল বলেছেল। ন্বরকে সুশোভন ও 
মিষউ করতে গেলে আমাদের কি প্রণালী অনুসরণ কর! উচিত 

তারও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন । যেমন প্রাতঃকালে উঠে আতর) 
পলাশ, বিন্ব, অপামার্গ, শিরীষ, খদির, কদঘ্। করবী, ফরঞ্জক 
শাখ! দিয়ে দাত মাজা! উচিত, তাতে গলার স্বর সুক্ম ও মাধূর্য 
পূর্ণ হয়। “ত্রিফলাং লবণাক্তেন”-_- লবণযুক্ত জিফলার জলপান 
করলে ক্ষীণমেদ ছওয়ার জন্যে শ্বর যে বেশ নুম্প্ হয় তাও 

(2১০ 0৩০ সপ সস 8৮ পন পথও উরি আর পা রপ্ত 

২৬। 'মান্থষের মনে একমাত্র! থাকে ইত্যাদির অর্ধ হ্গ্ল 
অপুর প্রত্যক্ষ হয় না, এসরেপুরই কেবল প্রত)ক্ষ হয়। 
এমরেখু থেকেই বৈশেষিকদর্শনকারের মতে হৃরিয় আরম) 
অথচ “জাণবন্ত ভূ লা মাত্রা” যাজবক্ষোর এই উষ্জি অনুসারে 
অপুই ঠিক ঠিক মান্রা ছয়? কিন্ত প্রন্কতপক্ষে “মাতা তু 
চতুয়্াণবা”__চারটি অণুর মিশ্রণ ছলে তবে মাতার প্রত্যক্ষ 
কয়া! যায়। কিন্ত তারপরেই যাজবন্ধ্য সেজে বলেছেন £ 
শজিরাণবং তু জিহ্বাগ্রে নিঃহতং" । কাজেই বুঝতে হে 
যে, জিহ্বা এ্র-মিংচ্ত ভ্রিমাআযুকত শব্ধ যখন শ্বরদধপে ব্যক্ত হয় 
তখন চতুয়াণদযুক্ত হয়েই ত1 গঁকাশ পায় ও প্রত্যক্ষ হয়। 

২৭। খণ্ধেদপ্রাতিশাখ্য (১৩1৪০) এয় সামাড একটু 
পাঠনেদ আছে, যেমন, 

. প্চাষস্ত বঘতে মাজাং দ্বিধা ধায়সোহবরবীং | 
' শিশ্ধী ভিমাত্র! ঘিজেয এব মাত্রাপন্নিঞছঃ 



লা অ হিরন রর, গা জা এ জিবি জি নি বটি» ওকি পরল সর হক রি এলি স্পিন এ 

বলেছেন । পরে উদ্ধাত, অনুদাত ও শ্বরিত স্বরকে ক 
প্রণালীতে উচ্চারণ করতে হবে তার পরিচয়ও খধি যাজবন্ধয 
ভার শিক্ষাতে দিয়েছেন । 

যো কথা; যাজবন্ধয অথবা অপরাপর শিক্ষার্ুলির 

ভেতর সঙ্গীতের পর্জিচয় যা জামরা পেয়ে খাফি তা 
বর্তমানের তুলনায় নগণ্যই বলতে হবে । আসলে শিক্ষার 
সুগে সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে বৈদিক সমাজের ন্নীতি 
ও বারাফে অনুসরণ করে ; কাজেই একথা! ঠিক ধে, শিক্ষা- 
গুলির ভেতর যদি আমর! বত'মান কালে প্রচলিত রাগ- 
রাগিনঈী, শ্রুতি, অলঙ্কার, তান, বিস্তার ও বাদী সন্ধার্দী প্রভৃতির 
বিচারপূর্ণ মৃত্তিকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করি তা হলে অবশ্ঠই 

ভুলুস়্ার রাজবংশ ও বারাহীদেবী |! ৩৪৩. 
গস পি পর উজ ০ ও এ বস ৪৯ 0, এস ০৮ পপি ক উট প্রি 

নিকাশ হব। তাই আসল কথা হ'ল সব্ধিনিসই যেমন 
বিকাশ ও ক্রমাতিষ্যভির বাগ্াকে অনুসরণ করেই পরিপুটি 
লাভ করেছে, অঙ্গীতের বেলাও তাই । কাজেই শিক্ষাগুলির 
স্ডেতর সঙ্গীতের অনুসন্ধান কব আমক্সা বৈকাশিক গুয় ও 
অভিব্যদির ইতিহাসকে £জে পাবারই প্রন্বতি নিয়ে, বত 
মান ধারার সঙ্গে হুধহু মিলিয়ে মেবার মনোম্বঘি নিজকে নয় । 
শিক্ষাঞ্চলিতে সাঙ্গীতিক পরিচয় ও বিকাশ আমাদের সঙ্গীতের 
ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান তাছাড়া বেদ, ব্রাহ্মণ, স্ব, 
প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে সঙ্গীতের জপকিরকমের ছিল 
তার পরিচয়ও আমর! শিক্ষাগুলির আলোচনা থেকে পেয়ে 
থাকি । 

ভুলুয়ার রাজবংশ ও বারাহীদেবী 
- শ্্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

বাংলার ক্ষুদ্রতম জেল! নোয্বাখালীয় উপর আজ বিশ্বমানবের 

বৃষ্টি নিপতিত হুইয়াছে। গান্ধীজী প্রুখ মহাস্মাগণের পাদম্পর্শে 

ইছ! অভিনব তীর্থে পরিণত হ্ইয়াছে। নোয়াখালীর 

দেশাধিঠীত্রী দেবতা ভগবতী বারাহ্থীদেবীর বিচিআ লীলা] এবং 
'পুমর্জাগরণ এতদ্বার! স্থচিত হুওয়1 অসভব নে । পলানী-যুদ্ধের 

দ্বিশতখাধিকী আদন্বপ্রার-_-২০০ বৎসর ইংরেজ অধিকারের 
একটি ফল জামর! বঙ্গদেশে উপলদ্গি করিতেছি যে, কলিকাতা 

মকানপরী মধ্যে কেন্দীভূত হইয়া বাংলার জীবপীশকি অরিপুর! 

নোয়াখালী প্রভৃতি প্রত্যন্ত ভাগে লুপ্তপ্রায় হইয়া আপিতেছিল । 

বঙ্গজননীর এই কেন্দ্রীভূত বিকট হংস্পন্দন »সুতু "অবস্থা 

স্থচনা করে কিন! জাবিবার বিষয় বটে । নোয়াখালীর এতিহ 
এবং অতীত গৌরবের কথা শুনিতে বাংলার জনসাধারণ ফোন 

কালেই আগ্রহাধিত হয় নাই । ১৯০৭ সনে বেগমগঞ্জ মধ্য- 

ইংরেন্ধী স্কুলের ফ্ডে মাষ্টার প্যারীমোহন সেন “নাঘাখালীর 
ইতিছাস' নামক তথ্যপুর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । ফলি- 

কাতার কোনও গ্রন্থাগারে এই প্রিঙ্থের একটি খগও রক্ষিত 

আছে কিনা পঙ্দেহ। নোর়াখালীর ইতিহাস সন্বপ্ধে এ ঘাবং 
যে সফল ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় 

অবগচলই ত্রমপ্রথাদে পরিপূর্ণ । তলব্যে সেম-মহাশয়ের গস্থই 

স্থানীয় গবেষণামূলক এবং অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য । আজ 

হয়ত সহাদয় বাঙ্ডালী পাঠকের চিভে দোয়াখালীয় বিষয়ে 

কৌতুহল জাগিয়াছে। জামাদের সংগৃহীত উপকরণরাজির 

কিয্বশে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া তাহা কথকফিং চরিতার্থ 

করিতে প্রয়াগ করিয । ৃ 

নোয়াখালী জেলার বর্তমান নাম ও কেন্দ্রস্থল অতীত 
. গৌরবের সহিত লম্পর্করহিত ও আধুমিক | ইংদেজ রাহন্ের 

পুর্বে “মোয়াখালী' নামক গ্রাম বা মগরের অস্তিত্ব ছিল 
মা_-ইঞ্ছার অভিনব দাম-মধ্যেই প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে । 
১৮শ শতাবঝীর শেষ ভাগে ঈষ্ট ইত্য়া কোম্পানীর লাভজনক 
দিমক মাল কষ্টির সঙ্ষে সঙ্গে সমুদ্রের অনতিদৃবর্তী এই 
নোয়াখালীতে এক জন বিশিষ্ঠ ইংরেজ সপ্ট এজেন্ট রূপে 
অবর্ান করেন । ইফা ১৭৮৭ পনের কিছু পূর্বের ঘটনা, পরের 
নে । অরিপুশার কালেটটার জন বুলার (]01:) 13711) 
সাঙ্েব (২৪।১১।১৭৮৫-১২1১।১৭৯২) ৭. (57085 নামক 

ধ্যঞ্জির ১/৩।১৭৮৭ তারিখে “২0811001166 হইতে লিখিত 

যে পঙ্জ পাইয়াছিলেন তাহা কুমিল্লা কালেইক্লীতে রক্ষিত 
আছে। ইহাই নোরাখালীর প্রাচীনতম টক্সেখ। ১৮২২ সনে 
পৃথক ছেল! গঠনের স্থঅপাতকালে ইহার নাম ছিল “জিল! 

ভূলুয়া”-_ ১৮৬৮ সম কইতে বর্তমান নাম চলিতেছে। 

সমুদ্রমধ্যস্থ হাতীয়া-সম্দীপ বাদ দিয়া! নোয়াখালীর বর্তমান 

ভূ-ভাগ প্রায় সমগ্রই প্রাচীন তুলুয়া রাজ্যের অন্তভূতি ছিল। 
সআাট আকবরের রাজত্বকালের পূর্বেই দুগীদিয়া ও ধাদড়া 
ভূঙগুয়া হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। টৌদ্তরমক্সের বঙ্দোবন্তে 
ইহাদের রাজদ্বের পরিমাণ ছিল-_ ভুলুয়া ( ১৩৩১৪৮০ দাম ) 
ভূগীদিয়। (৫১২০৮০ দাম) ও দাড়! (৪২১৩৮০ দাম )। 
পরবর্তী কালে ভুঙগুয়ার অংশছার়] জারও দগুতন নুতন পরগণার 

সি হইয়াছিল বটে, কিন্ত প্রাচীন ভূঙ্গুযা রাজা ও সমাঞ্ছের 
স্বৃতি এখন পধ্যন্ত সর্ব জ্বাগিয়া আছে। এই রাঙ্গ্ের 
অধিষ্ঠাত্রী দেঘতার লাম--বারাহীদেবী। তুলুযার শেষ স্বাধীন 
মরপতি লক্ষণঘাণিফ্যের স্ভাকবি “রঘুমাথ কবিতার্কিক” রচিত 
“কৌতুক-রত্বাকর' নামক উৎস্বষ্ট সংস্কত প্রহসনের প্রন্াবনায়. 
ভুনা হাঙ্ছোর যাক্মধানীর এইরপ বর্ণন। পাওয়া যাস 8. 



8৪ এ 

যন্ত কি লামদিএহববীবিদভি বিতা ছুিদেক_ 
মিতাং ভূঘেবদেবার্চনরতমন্থজ। ভারতীয়ঙ্শাল! | 
বঙ্গালক্কারভূতাতিখিষিলনমহ্াসাদরাশেষলোকা! 
বারাহী য দেবী হ্বয়মবনকরী ভূঙ্গুয়! রাজধানী ॥৫ 

অপিচ-__দানৌবৈর্বহুতির্যতৈঃ বুক্কতিনাযাশংসনীয়! ছ্িতেঃ 
ধর্লোকাদপি লা সমুজ্ছলগ্ণ! বিভ্রান্তে ভূলুয়া । 

যন্তাৎ খুর্রকুলাদুধেঃ সনুদিতাঃ কল্সক্রম। জঙ্কমাঃ 

ক্ষৌণীজ্ঞাঃ বিচরস্তি সপ্ভি বিতুধাচাধা! দ্বিজেজ্জাঃ শতম্।৬ 
অর্থাং---লক্মণঘাণিক্যের রাজধানী ভূলুয়া ভ্বায়াদিশামের 
ত্রাহ্মণ-পঞ্জিতদ্বারা ভূষিত ছিল, অধিবাসীরা দেবধিজে 
তড়িমান এবং সকলেই অতিথিসংকারে উৎসুক ছিল। 
সরশ্বতীর রঙফশাল! এবং বঙ্গদেশের 'লঙ্কারম্বরূপা এই নগনীর 
রক্ষাকত্রা খন্রং বারাহ্ণাদেবী । খর্গ হইতেও সম্থজ্ছল গুণরাশি 
এখানে বির়াজমান-_দানবর্ ও যাগধজ ঘ্বাত! ইছণ পুখ্যবানের 

প্রশংসনীয় আবাসস্থল । শুরবংশীয় রাজার জঙ্গম কল্পতরু রূপে 
এখানে বিচরণ করিতেছেন এবং শত শত গ্বহস্পতিতুল্য শ্রেঠ 
ব্রাহ্মণ এখানে বিদ্যমান । 

অপর এক জম প্রাচীন অজ্ঞাতনাষ। কবি জন্মভূমির স্তব 
করিয়াছেন- তখনও শুররাজ্ববংশের পতন হয় নাই । জরিপুরার 
এক পল্লীতে একটি পুথির পন্রে এই মনোহর প্লোক আমরা 
পাইয়াছিলাম £-- 

বারাহ্থী বন্ধ দেবী ভ্রিভুষমভবনত্রাণ-সংহারকর্া 
যজ্জান্তে বন্ধনস্থা ক্ষিতিপক্লমণেঃ শৃন্সবংশন্ড লক্ষ্মী: । 
যর জায়াদিশামেখষরগুরুনিভাঃ পঙিতাঃ সন্থি সন্তঃ 

সা ভূষা বঙ্গতূনের্জগতি বিজরতে ভুলুরা জন্মভূমিঃ ॥ 

অর্থাৎ, ব্রিতুবনের হুটিস্থিতিসংহার কর্রী বারাহ্থী দেবী যেখানে 
বিরাজমান, দৃপকুলশ্রেন্ঠ শুরবংশের রাছলক্ষ্পী যেখানে বদ্ধাবস্থায 
আছেন, দেবগুরুভুল্য শা পঙ্ডিতরা! যেখানে বাস করেন, 
বঙ্দেশের অলঙ্কারত্বরপ! সেই জন্মতুমি তুলা! আজ জগতে 
বিজয়লাভ করিতেছে । নোয়াখালীর কতিপয় প্রাচীন দানপত্রে 
৬বিসুপ্রীতের পরিবর্তে “বার়াহীদেবী প্রীতে” লিখিত পাওয়া! ' 
যায়। ( কুষিজ্লা! কালেন্টন্ীয় ১৯২৪ ও ৫১৭৮ সংখ্যক সনদের 
প্রতিলিপি ভ্রষ্ধা-_-প্রথমটির তান্গিখ ১৬।১২।১১৬৪ )। ১২৫২ 
সনে তুঙগুয়া জধিদান্ী শিলাম হইলে তুলুয়্ার শেষ স্থানীয় 
জধিদার খিলপাড়া নিবাসী সাধক কবি জগচ্চজ নারায়ণ 
চৌধুরী নিয়োন্ত গানটি ঘচমা! করেন £-_ 

“কন্ধুলে কি মা, ওগে! ভাম! মা ভূলোর উপর ডাকাতি । 
বাক্বাহী নাষেতে তূলো, মহিমা জাগ্রত ছিল, 

সে ভুলে! নিলাষ হ'ল, মা! হ'লে বিশ্বাদ-খাতী ॥ 

তুলে! অধিপতি খারা, করলি কৌপীন লারা, 
| খানেবাক্ধী কর্লি ছাড়া, নিবালি লগত বাতি ॥ 

ঘাস জগচ্চজ্র বলে, এরই ছিল মা! যোয় কপালে, 
পাথারে পড়িয়া ডাকি, ্াাতে ম। দাছি ক্ষিতি.।» 

১৩৫৩ 

প্রবন্ধ-লেখকের ঘাল্যগুরু খিলপাড়! মিবাশী সংস্কত খ্রস্থকাক 
হুকধি /জানন্গচজ তর্কবাীশ মহাশয় ( জন্ম ৪1৮1১২৬৬, স্বতুট 
৫1১১।১৩৪১ ) নোয়াখালী ব্রাহ্মণ-সপ্মিলর্মীর সন্তাপতিরপে 
মঙ্গলাচর়ণ করিয়াছিলেন £-_ 

সমুক্রাহথখিতা লব! দ্বঃশ্রেরসধন্বী শুভ । 

দেশাবিষ্ঠাতৃদেধী যা বার়াহীং তামুপান্মছে ॥ 
বাাহ্থীনগর, বারাহীপুর প্রভৃতি গ্রাম এবং বারাহীপ্রসাদ, 
বায় হবীচরণ, বারাহ্থীদাস প্রস্ভৃতি মাম নোয্বাখালীয় বাছির়ে 
কুত্রাপি বিদামাম নাই । নোয়াখালীবাসীর চিতে এইরাপ 

ওতঃপ্রোত ভাষে অধিটিত দেবী-প্রতিমায় কথা বাঙালীর 
নিকট প্রায় অজ্ঞাত । “বাংলায় ভ্রমণে” প্রায় সমস্ত গ্রসিদ্ধ 
ও অগ্রপিদ্ধ তীর্থাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্ত নোয়াখালীর ক্ষুদ্র 

বিবরণ মধ্যে বারাহী দেবার মাম নাই। পুজাপাদ তর্কবাগীশ: 
মহাশয় দেবীবিএহের যে আখ্যায়িক! স্ুচন! করিয়াছেন তাহ! 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল । 

মিখিলানিবাসী শুরবংশীয় ক্ষতিয় “রাজ! বিশ্বত্তর” ( অথব1 
বিশ্বান্বয় ) চক্শেখর তীর্ঘদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে 
নাধিকদিগের দ্বিগ ভ্রযবশতঃ এফটি চয়ে উপনীত ছন। 
নিত্রাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, এক দেবী তাহাকে বলিতে- 
ছেন,---“আমি বারাহ্ধী দেবী তোমার অর্ণবষানের দক্ষিপপার্্ে 
আছি, তুমি আমাকে উত্ভোলম করিয়া পুজা! কর। তুমি যে 
এখন বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখিতেন্ছ, ক্রমে ইহ! তুমিখ রূপে পরিণত 
হুইবে। ইহাতে তুমি ও তোমার বংশবরগণ সপ্তম পুরুষ প্ধ্য 
একাবিপত্যে রাজত্ব করিযে এবং অষ্টম পুরুষের রাহ্গত্বকালে 
এই রাজ্যের সীম! সন্কুচিত হইবে; ১৫শ পুরুষ পধ্যন্ত ইছার' 
খণ্ডাংশে রাষ্ধত্ব করিলে, তোমার বংশধরগণ রাজ্যহীন হইবে |” 
(নোয়াখালীর ইতিহাল পৃ. ১৫) প্রবাদ অনুসারে ৬১০ 
বঙ্ষাষের ১০ই মাধ খারাহীদেবীকে উদ্ভোলন করিয়া! কুষাটিকা- 
চন আফাশে দিগ প্রমবশতঃ “পূর্বাযুখী” করিকা স্বাপনকয়তঃ 
ছাগাদি বলিদানে দেবীর অর্চনা সম্পন্ন হয়। হুর্য্যোছর 
হইলে সকলে বলিয়া উঠেন “ভূল হয়া”--ইছাতেই মব- 
প্রতিটিত রাজ্যের নাম হইল ““ভুলুয্া” || বিশ্বসতত্ের সঙ্গে 
১৪৯টি মৌক। ২০০ সৈজ্ত এবং পরিজনবর্গ ছিলেন। বর্থদান 

পোনাইরুড়ী রেল ঠ্েঁশনের পশ্চিমে “বগাদিয়।” নাষক গ্রামে 
দেবীর মুর্ি আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। উল্লিখিত অদ্ভুত প্রবাদ 
হুইতে এঁতিছাসিক তথ্য উদ্ধায় করা ছৃয্বহ। আমরা মৃলতন্ব- 
খুলি নিষ্কাশন কম্সিতে চে! করিব । .বর্তঘানে যে কতিপন্ণ 
শুরহংশের শাখা বিমান আছে তাহারা বাংভগোত-_ এক 
সময়ে ইহার! ক্ষদ্বিপ্বাচান্নী "ছিলেন তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান: 
আছে। লক্মণমাণিক্ের পিতৃবাপুজ অনস্ভমাণিকোের বংশধার। 
অধুনা ভ্রিপুর। খেলার কাদা পর্রগণার জীবনপুর প্রামে বিমান 
আছে। 'অনভ্তমাণিক্যের অভিস্ব্বপ্রপৌঁজ চজনাক্াক্$ণের গলায় 
সোমার ত্রিনততী উপবীত দেখিয়া ব্রাদ্মণজানে জনৈক হাক্ছণ 



, জাঘ, 

ধান কহেন এবং তদবধি আর কেহ যজ্োপধীত ধারণ কতিতেন 
মা। এই ঘটনাই একটি প্রাচীন প্রবাদবাক্যে প্রচারিত হইয়া 
ছিল-__“ব্রাম্মণে প্রণাম কৈল, জিদ্ভী গান ছৈল ।” বিশ্বপ্তরের 
গুরু ও পুর়োছিতবংশ মিথিল! হইতে আগত বলিয়! চিরকাল 
প্রসিদ্ধি আছে, বি হঁছার। রাদীত্ব সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। 
শুরবংশের উংপভি স্্ধে চির-প্রচলিত--মৈথিল প্রবাধটকে 
সন্প্রতি উদ্ভাইয়! দেওয়ার অদ্ভূত চেষ্টা হইতেছে । শুরবংশের 
মামমাল! যখন প্রথঘ সংগৃহীত হয়, বিশ্বপ্তরের পরিচয়সথলে 
“আদিশুরের নবম পুত্র” এইরূপ লেখা পাওয়া যায়। ঘল! 

বাছল্য এই আদিশুরের স্ছিত বঙ্ষাধিপতি বিখ্যাত রাজ! আদি- 
শুরের কোনই লম্পর্ক নাই। কিন্তু কতিপয় শিক্ষিত ব্যকি জঘ্ত 
কুজিমতার আশ্রয় লইয়! বিশ্বত্তরকে রাঢ়াগত প্রতিপন্ন করিতে 
আদিশুর হইতে বিশ্বস্তর পর্যন্ত ১৫শ পুরুষের নাম ও তারিখ 
আবিষ্কার করিরা মুদ্রিত করিয়াছেন 11] (রাজমালা, তৃতীয় 
লয়, মধ্যমণি, ১১৯-২১ পৃ) আদিশুরের প্রামাণিকতা 

বিচারে এইরপ উতকষ্ঠ ঝু[ক্রত নিদর্শন কেহ আলোচন! করেন 

নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। বন্ততঃ ভুলুয়ার সামাজিক 
কতিছাস যাহার! দুণাক্ষরেও অবগত নছেন ঠাছারাই এইন্সপ 
কৃত্রিম বস্তর আবিষর্তা ।১ 

রাজ! বিশ্বপ্তর কর্তক ভূলুয়্া রাজ্য ও বারাহী বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার তারিখটি প্রমাণসিদ্ধ নছে। বিশ্বস্তরের অধস্তন অঞ্ট 

পুরুষ লশ্মণমাণিক্য সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে জীবিত 
হিলেন। সুতরাং বিশ্বপ্তরের অত্যুদ্য়কাল কিছুতেই ১৪শ 

শতার্কীর পুর্বে যাইবে না। প্রচলিত তারিখটর মধো একটি 
বিলুপ্ত এতিহাসিক ত জন্তগিছিত আাছে। সত্রাট আকবরের 
রাজখকালে সর্বপ্রথম বঙ্গাধ প্রচলিত হয় । তৎপুর্বে বাংলার 

বছন্ছলে অপর একটি দেশীয় অন্ধ প্রচলিত ছিল-__পরবর্ভীকালে 
ইহ! “পরগণ/তি সন” নামে প্রচারলাভ করে। প্রাচীণকাল 

হইতে ১৮শ শতাবীর শেষ ভাগ পর্ধাস্ত ভূলুযা অঞ্চলেও এ সন 
প্রচলিত ছিল। আমর! ভূলুয়ার শত শত প্রাচীন দলিল ও 
পুধিতে উক্ত সনের উল্লেখ দেখিয়াছি । ইহা! ““কাণিকাদি” 

 আ্রবং ১২০১-৩ সম হইতে আরম্ধ। কারণ, বহু দলিলের লক্ষে 
ধাংল! সনও লিখিত আছে । ঘথা, কুমিল্লার লনদ রেজিষারের 

১৪ সং সনদের তারিখ **১১৬২ বাঙ্গালা সন ৫৫৪ পরগণাতি 

মাহ ১৫ কার্তিক ।” এইরূপ ১১৮৬--৫৭৭ ২৫ আ্যোষ্ঠ (২৪৫ সং 
[রা শর ও এন ও 

১। বিগত ১০০ বৎসর মধ্যে যত কৃত্রিম বংশলত! ও 

কুলপঞ্জী রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে তাহার শতাংশও প্রাচীন 
হত্তলিখিত পুখি মধ্যে পাওয়া যায় না । খাকারা বর্তমানে 

কুলপন্জী হইতে এঁতিহাসিক তত্ব উদ্ধারের চেষ্ঠ। করিতেছেন 
তাহাক্া কেহই ইহা! উপলদ্ধি করিতে ন! পানির! মুক্রিতত 

' গ্রহথমাজ অবলঘ্বন করিয়া! বিষম আষে পতিত ছইতেছেদ। 

ও পসরা ৮ ০৪ ০.» গর 

ভুনুয়ার রাজবংশ ও বারাহীদেদী 

অমস্কার করিস্থাছিল। চ্জনান্নাযণ লেই ভ্রাহ্ণকে যজ্ঞোপবীত, 

৩৯৫ 
সঙ্গ), ১১৪২." ৫৩৪ ১৫ আধাড় (১০৮২ সং), ১১৪১. ৫৩৮ 
১৫ বৈশাখ (৩০৭৪ সং) প্রস্ৃতি ভ্্রষ্টব্য। কালক্রমে এই 

পরগণাতি লনই তুলুয়া ব্লাক প্রতিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
ভ্রান্ত মতের হৃটি হ্ইয়াছিল। ঢাক] বিশ্ববিভালয়ে সংগৃহীত 

একটি বাংল! পুখির 'লিপিকাল ১৬১১ শকাব্া! ও “পরগণে 
তুঙুযা সন ৪৮৭” বলিয়া লিখিত হইয়াছে । (1.1.0), 31.. 

100, 740-11 জ্রষ্রব্য ) তুর! ভির ত্রিপুরা! জেলার সরাইল 

পরগণায় ও ঢাক!, ফরিদপুর, হট গ্রতৃতি অঞ্চলে এই লনের 
প্রচার প্রধাশিত হইয়াছে । 

বিশবস্তর কর্তৃক মবরাদা প্রতিষ্ঠার প্রবাদ লক্মণমাণিক্য রচিত 
“বিথ]াতবিজয় নাটকের প্রস্তাবনায় ইঙ্গিতে সমর্ধিত হই- 
যানে £ 

যদোত্র প্রথমেন ফেনচিদহে! আকল্সপমত্যায়তৈ- 

বর্ধা স্বীয়গুণৈঃ কুলক্ষিতিভুজাং পন্বালক়্! মন্দিরে ৷ (১০ শ্লোক) 
অর্থাৎ, লক্মণমাণিক্যের আদিপুরুয প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী 

গুণরাশিত্বারা কুলরাজগণের রাজ্যলক্মীকে স্বীয় মঙ্গিরে অচল- 

ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন । »আনঙ্গ তর্কবাদীশ মহাশয় 

উক্ত মাটকের (প্রথম ছুই অঙ্কের ) চীকা রচনা করিয়াছিলেন। 
তগ্মধ্যে “কেনচিৎ পদের ব্যাখ্যা “বিশ্বাম্বররায়নামধের়েন 

রাজ্ঞা” লিখিত আছে। ১৪শ শতাব্ীতে মিথিলা! হইতে 
আসিয়া! বিশ্বস্তর তুলুয়! রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ইহ] এঁতিহালিক 
সত্য বলিয়া গ্রহণযোগ্য | এই দেশাস্তর-গ্নের কারণ 
আকম্মিক তীর্ঘদর্শন না হইয়া! দুপ্রসিদ্ধ মহম্মদ তোখলক বর্ক 
মিখিলাবিজয়ই অধিক সন্ভাবিত। তাহ] হইলে ১৪শ শতাব্দীর 
গ্িতীয় পাদের প্রারভ্তে ১৩২৫-5৫ সনে ভুলুরা! রাজ্যের 

প্রতিষ্ঠঠ অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ সোনাররায় নবাধ 
ককরুদ্বীন ( ১৩৩৯-৪৯ সন ) কর্তৃক চাটিগ্রাম বিজয়ের পূর্বেই 
বিশ্বততর আসিয়াছিলেন ৷ শিহাবুঙ্ধীন তালীশের বর্ণনাহলারে 

(9:.4.9.8. 1907, 1). 491 ) ককরত্বীন চা্টিগ্রাম অভিযান- 

কালে টাপুর হইতে চাট্টগ! পর্য্যন্ত উচ্চ রাজপথ ( “আল? ) 
নির্বাণ করিয়াছিলেন । নোম্বাখালীতে এই প্রাচীন রাজবন্ধের 
স্বৃতি “ফজদ্ির্েের হুদ” নামে এখনও খাচিয়] আছে। 

১৪খ শতাব্দীতে নোয়াখালীর উত্ভরাংশ লমুত্রের চর ছিল 
মা। হ্যাং বারাহী মৃততির স্বপ্াদেশকাহিনী এবং পূর্যবযূখী 
হুইয়] অবস্থানবার্ড! অমূলক বলিয্ব! যনে হয় । বার়াহী দেবী 

হৃপ্তিতত্ববিদ্যার নিকষে বৌদ্ধ “মারীচী” বৃত্তি বলিয়া .প্রধাপিত 

হইয়াছে । বৌদ্ধ দেবতার হিন্দু দেবতারূপে এই বিচি 
পরিণতি-মধ্যে এবং প্রান্ুখত্ব ও ঘিপরীত ছাগবলিদ্রানের মধ্যে 
হূলতঃ এফটি বৌদ্ধ পরিথান্ের প্রাচীন বৌদ্ধতদ্্লপ্মত আচার 
প্রচ্ছরভাবে আছে কিন! গবেষণাযোগ্য । ০০০০০০৪ 
ধ্যানে খ্বারাহ্থীর অঙ্চন] হয় ৪. 

খারাহীং চাষ্ঠভুজাং দেবীং ভ্রিদেজাং বরদাস়িকাং । 

 পাশান্ুশধনূর্বাণং মধ্যেঞ্ীবঘপাদুজাহ -॥ 



৬ 

দক্ষকর্ণেমুখং ছুর্গ|। বামকর্ণে বরাহকং। " ** 
ররাহ্বাহিনীমাঘ্যাং সর্ধকা মার্থসিদ্ধয়ে ॥ টি 

( আনদ্দনাথ রাহ £ বারভূঞা, পৃ. ১৫৫) 

ছর্গার বীজমন্ত্র এবং আবরণ দেবতা মহারুদ্র ভৈরব, 

ছুর্গা, বরাহুগণ, উম!, মহেস্র এবং সবাছন দেবতাবৃন্দ | 

আমর। বারাহী দেবীর দর্শনলান্ে সমর্থ হই নাই। খাহ্ারা 

দর্শনলাভ কর্িঘ্াছেন' তাছ্ছারা বলেন মুণ্তিটির রাজসা্থী 
মিউছ্িস্মে রক্ষিত অক্দুর্জ মনোহ্ত্র বৃপ্তির সহিত “বিকল 
সাদৃ” আছে (ই্ররাজমালা, তৃতীয় লহর়, মধ্যমণি, পৃ. ১৩৭)। 

বাঙলা! দেশে ঘতগুলি বারীচী মৃ্ি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে 
রাজসাহীন় ওঁ মৃত্ডিই সর্ববাপেক্ষ! হুচ্দর-__উহা! বিক্রমপুর হইতে 
সংগৃষ্থীত হইয়াছিল । ১৩১৯ সালের কাণ্তিক সংখ্যা 'সাহিত্য' 

পত্রে উদ্ত মৃির উৎকৃষ্ট ছবি মুদ্রিত হুইয়াছে (0:9010/09 

01 41010501010 180110১৯ ৬. 1. 916. ও ছবি 

রষ্ঠব্য )। 'সাধনমালা গ্রন্থোন্ঞ ধ্যানের যফিত উক্ত মৃদ্রির 

আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে 

সূর্য্য, গীত বর্ণাকারং থ্যাত্বা তদ্বিনির্গতরশ্মিনিবছৈরাকাশে 
সমাকৃষ্য ভগবতীমগরতঃ স্থাপযেং । পৌন্ীং জিবুর্থীং হিনেআম&- 
তুঙ্জাং রক্তদক্ষিণনুখখীং বন্্ান্থশ শরস্থচিবারিদক্ষিণকল্পাম্ অশোক 
পল্প বচাপন্থত্রতর্জনীধরবামচচুরকরাং বৈক্োচনযুকুটিনীং নানা” 
ভরণবতীং চৈত্যগর্ভস্থিতাং রক্তাঙ্গরকণ্ছুক্যতরীয়াং সপ্ত খুকর 
রখাক্ষচাং প্রত্যালীচপদাৎ এর্খকাব্রজবাসুষণ্তলে হংকাগ্জচঙ্জ- 
র্ধাগ্রাহিমিহোগ্ররাহুসমধিঠিতরখমধ্যাৎ দেবচতু&রপরিস্বতাং'*. 
বণ্তালীং'“"বদালীং."বরালীং*'বরাহনুষ্খীং'.'ধ্যাত্ব। | ( সাধন- 
মালা ০1, 1, 0. 309) । অনভিজ পুরোহিত এবছিধ মুর্ডি 
দেখিয়! যে ধ্যান ও আবরণ দ্বেবতা কল্সনা করির়াছেন তাছ। 
অন্ভুত। ভুলুদ্বার দান্নীচী ওরফে বারাহীসৃ্তি উদ্ছবল কণিপাখরে 
নিশ্মিত, ইহার উর্ধভাগে কিছু খঙ্িত এবং ভিন্ন জাতীয় একটি 
গৃথক্ প্রতর়খণঙ্ পাদপীঠনপে ব্যবহৃত । তুঙগুয়ায় এই “জাগ্রত” 
দেবীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে। 

খুররাজগণের জাজধানী পরিবর্তনের সঙ্ষে সে বান্সাহ্থী 
দেবীয়ও স্থান পরিবর্তন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশ্বততঘের 
রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল নিঃসন্দিপ্বরাপে জানিবার 
উপায় নাই। তুলুযা! পরগণ! ছাড়! তুলা নাদে একটি নগরীও 
বিদ্যমান ছিল, কবিতার্কিফের লোকে সেস্থলে রাছবানী থাকার 
প্রমাণ পাওয়! ধায় । বর্তমানে নোয়াখালী শহয়ের পাচ কোশ 
উত্তয়-পশ্চিমে প্রাচীন তুুয়া! নগরী একটি নাতিব্হুত গ্রামে 

 পন্ধিণত হুইয়াছে-_জমীঘার়ের একটি কাছারিই ইহান একমাজ 
গৌরবচিহ্থ । এই গ্রামের মামমধ্যেই ইার প্রার্চীনতার প্রচ্ছর 
চিহ্ছ বর্তমান এবং অনুমান হয় বিশ্বপতর়ের রাজধার্মীও এখানেই 
প্রতিটিত ছিল । বিশবভরের চার্লি পুত্রের যধ্যে জ্যেষ্ঠ 'গণপতি' 
সান! হইয়াছিলেন। তৎপুক্র 'শুললানন্দ খ”। এই খা! উপাধি 
বানা গৌড়ের পাঠান রাজগণের নিকট. ইহার আগত ছচিত 

শর 

হয়। রাজ! গণেশের পুন জানানুষীনই হার পোধক, ধরা 
সন্ভব-_চাটগা হইতে জালালুষ্বীনের বছ মুক্ত প্রচারিত হইয়া 
ছিল। শুরান্দের জযোষ্ঠ পু 'জরাম থা' | তাহার নামাচ্ছপারে 
অধুনাখ্যাত 'শীরাষপুর' প্রামের নামকরণ হইয়াছে । তৎপুত্র 

“কবিচন্র খা” হার রাজত্বকালে বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণ 
তুঙুয়্ায় সমাগত হইয়াছিলেন্ন' বলিয়া প্রবাদ আছে । ইহার 
জ্োষ্ঠ পুত্র 'রাজব্লন্-ব্রায়' । ইনি হীনবল ছিলেন এবং হঁহার 
সমস্বই ত্রিপুক্লাধিপতি দেবমাণিক্য ( ১৫২৬-৩২ )২ সর্ব প্রথম 
ভুলগুয্ার উপর আধিপত্য বিস্তার করেন । দিগ্িজয়ী জিপুক্লাধি- 
পতি ঘন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২৬) যে সকল দেশ জয় করিয়া 

ছিলেন তন্ষব্যে তুলুয়ার নাম মাই । দেবমাণিক। সম্থন্ধে প্রাচীন 
হম্তলিখিত রাজমালায় আছে 

দেবমাণিক্য রাজ বড় যুভাঙজন । 
তুলুয়! জিনিস! করে সমুদ্রে গমন । ( ২৩খ পঙ্জ) 

রাঞ্জবন্পতের ছুই পুত্র উদ্য়মাণিক)? ও 'গঞ্ধর্বঘাণিকা” | 

ইহাদের নাম প্রচলিত মুর্রিত বংশধতায় বাদ পড়িয়াছে। 
আমাদের সংগৃহিত কুইটিমাত্র বংশলতায় ইঁফাদ্দের নাম আছে 
একটিতে “পদ্ধর্বা স্থানে “পকষত? (€ 1১81116), অপরচিতে 

“সন্্রব্য লিখিত আছে। উদয়মাণিক্যের অতি প্রামাণিক 

বিবরণ ত্রিপুরাক্স রাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে । ইহার প্রক্ত 
নাম ছিল 'হূর্মভনাননায়ণ' এবং তিনি বিখ্যাত অিপুরাধিপতি 
বিজয়মাণিক্যেত্র (১৫৩২-৬৫) অধীনস্থ জমিধার ছিলেন | বিজয়- 

মাশিক্যের সেনাপতি গোপীপ্রসাদনারায়ণ বলপুব্বাক ব্রিপুর্- 
সিংহাসন অধিকার করিয়া উদয়মাণিকয নামে ( ১৪৬৭-৭৩) 

রাজত্ব করেন। তংকালে উদ্ত হূর্নিনারারণ হ্ঠতাসছকারে 

অরিপুক্লার অধীনত পরিহার করিয়া দ্বয়ং 'উদয়মাণিকা” নাম 
গ্রহ্ণপূর্বাক বিরুদ্ধতাচপ্পণ করিয়াছিলেন । পরবর্ভী ত্রিপুরাধি- 
পতি অমরমাশণিক্য ( ১৫৭৭-৮৬) তাহাকে “মাশিক্য” উপাধি 
বর্জন করিতে আদেশ করেন এবং অস্বীকত হইলে ১৫০০ শে 
তুলুযা আক্রমণ করেন । উয়মাণিক্য পরাজিত হইয়া বাকলায় 
পলায়ন 'কত্তিলে বিশ্বাধাতক কন্দর্প রায় তাহাকে বধ কয়েন । 

২। মতন ॥ নলরাছির আবিষকার-কলে অিপর-রাজগণের রর 
রাজত্বকাল এখন নিঃসন্দিষ্বরপে নির্ণাতি হইয়াছে এবং মুকিত 
থাজমালার কালনির্ণয় প্রায় সর্বজ্ঞ ত্রমাত্থক প্রতিপত্ন হইয়াছে। 
দেবমাণিক্যেন্ন ১৪৪৮ শকের ঝুদ্রা চাকা মিউছিয়মে আছে । 
বিজযদাশিক্যোন্র ১৪৫৪ শকের ছইটি মুদ্রা মালঘকে রক্ষিত 
আছে--_ইহাতে রাণীর নাম নাই অনগ্তমাণিফেোযর ১৪৮৭ 
শকের সুত্র! এবং উদয়মাণিক্যেন্র ১৪৮৯ শকের মুদ্রা যালছছে 
আবিষ্কৃত হইয়া বর্ধমানে শ্রদ্ধের জীযুত ক্ষিতীশচজ। বর্ধন 
মহাশয়ের নিকট আছে । উদ্স্ব-পুত্র জয়মাণিক্ষ্যেক্ক" ১ ১৪৯৫ 
পক্ষে সুরা অিপুত্রার প্রধান মন্ত্রী জীনূত অজেজকিশোছ দেখবর্ 
হহোছয়েছ নিকট আছে। মালদহেয় সুত্র! ছইটি ছাড়া সঘ 

 মুত্রাই আমর! হবসসং পরীক্ষা কছিক্ে পারিয়াছি | . : 

শা লা [| লস এ ডি. উপ রম জা এ 



জিপুরা হইতে যে 'রাছমালা” বৃহৎ ৩ খণ্ডে বিদ্বৃত আলো- 
চনাছিনিহ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মূলাংশ উ্ধির ছুর্গামশি লং- 
শোধিত প্রাচীন রাজমালায় আধুনিক সংস্করণ। আমর! বিশেষ 
ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি উদ্ছিরপ্রবরের এতিহাসিক 
জ্ঞানেয় অভাববশতঃ তাহার তথাকখিত লংশোধন প্রায় সর্বজ্ 

ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে । রাজমালার তৃতীয় লয়ে (পৃ. 
১১-১৩) তুঙগুয়া-বিজয়ের বিবরণ এবং “মধ্যমণি”তে (পৃ. ১৩৮- 

৪৮) তাহার বিদ্বৃত ব্যাখ্যা প্রমাদপূর্ণ এবং সর্বথ! সংশোধনীয়। 
আমর! হত্তলিখিত প্রাচীন রাঙমালার “ভুলয়া জরব্যায়' হইতে 
প্রয়োজনীয় অংশ অবিকল উদ্ধত কর্িতেছি,-- 

“ছরতনার়ারণ গর জাতি ভুলয়! জমীদার | 
বৃপমাতে জিয়ে সে যে রাজব্যবহার ॥ 
পুরুষে পুরুষে তার] ভিপুরেত মিলে। 
রাজবংশ নছে উদয় দেবেত না মিলে ॥ 

উদয়মাণিক্য ফেল রাজবংশ মারি। 

এছি হেতু না যাইল অহ্ক্কার করি 
আপনে বরিল নাম উদয়মাণিক্য। 

'অনম্তমাপিক্য তুমি জামি সমকক্ষ ॥ 
ফন শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধ্যে জলে । 

করিতে না পারে কিছু ভুঝে গৌড় বলে ॥ 
কতবর্ষে অমরমাণিক্য রাজ! ছৈল। 
মাণিক্য না বরিতে তাহাকে লিখিল ॥ 
না মানিল আজা সে যে মত্তযুবা হয়ে। 

তুমি রাজ] ন! হইতে মোর নাম হয়ে ॥ 
ভুমি হু না হও রাজা ঘরে বড় নয়ে। 
বড়,যা! হইছ রাজা! কেনে অতিশয়ে ॥ 
বিজয়মাশিক্য রাজার জমিদার আমি । 

বড় য়া! আছিল! তান আপনেছ তুমি ॥ 
র্ রী কী 

উদ্বয়মাণিক্য তবে বাফেলাত গেল। 

কন্দর্প রায় জমিদারে তাহারে মারিল |1” 
ভুলুরা রাজবংশে এই উদয়মাণিক্যই (ছূর্মভমাপিক্য এ স্থলে ভ্রাত 
পাঠ) সর্বপ্রথম গৌরবাত্মক “মাণিক্য' উপাধি বারণ করিয়া 
বংশমর্ধযাদ! বাড়াইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন 
সন্দেহ নাই, নতুবা পরাক্রাস্ত ভ্রিপুক্লাধিপতিদ্বয়ের সহিত 
বিস্রোহাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। রাছমালায় উক্তি 
অনুসারে ভ্রিপুরাধিপতি বিশ্বাসঘাতক উদয়মাণিক্যের সহিত 
সংঘর্ধকালে তুলুর়ার উদয়মাণিক্য গৌঁড়াবিপতির সাহায্য লাভ 
করিয়াছিলেন । এই গৌড়াধিপতি নিঃসন্দেফ ছুলেমান 
কররানি। 
উদ্য়মাণিক্যেন্ব শোচনীয় ন্বত্যু্র পর াহার ভ্রাতা গন্ধর্ব- 

মাঁণিক্য ১৫০০ শকে (১৫৭৮৯ সনে) তূলুয়ার রাজা! হন। 

বলা বাহুল্য, তিনি অমরমাণিক্যেরর অধীনত স্বীকার করিতে 

ধরার রাজঘংশ ও বারাহীফেবী ৩৯৭ 

বাধ্য হইয়াছিলেম। '“অমরসাগর' খননকালে তুলুয়া হইতে 
যে ১০০০ ধাড়ী প্রমিত হইয়াছিল ভা] গন্র্বমাণিক্যোর 

'প্লাজত্বকালীন ঘটনা | যদিও রাজমালায় সাগর খনন বভাতত 

তুদগুয়া-জয়ের পুর্বে বণিত হইয়াছে, তথাপি অমরমাণিকে)ন 
এরহউ-বিজয়' মুদ্রার তারিখ ১৫০৩ শকান্ধ হইতে প্রহাণ হয় 
সাগর খনন তুলুয়া বিজয়ের পরের ঘটনা, পূর্বের নথে। 

পরবর্তী ভ্রিপুরাধিপতি বশোমাশিক্যের রাজত্বকালে ( ১৬০০- 
২৩) গন্ধর্বমাণিক্য বিদ্রোহী হুইয়াছিলেন (রাজমালা, ৩র 
লহর, পৃ. ৫৮ )। রাজমালার গ্রন্থকার ঠাছার মাশিক্য উপাধি 
অঙ্গীকার না করিয়া! গন্ধর্ধনারায়ণ নাম লিখিয়াছেন | রাজ- 
মালা-সম্পাদক মহাশয় গন্ধর্ধমাণিফ্যের অস্তিত্ব অবগত না ছইয়! 

নাষটি তুল জন্গমান করিয়াছেন (এ পৃ. ৩৪৭) । তুলুয়ায় গন্ধবর্ব- 
পুর, গন্ধব্বনগর প্রতৃতি প্রামের মাম ঠাঙ্থাকে চিরস্মরঞীয় করি- 
রাছে। তিনি কিরপ প্রতাপশালী ছিলেন পূর্বোজিখিত 
'কৌতৃকরত্বাকর' প্রহসনে তাহার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। 

“জনকন্ত যন্ত _আসীন্মনোজাধিকরম্যৃর্ভি 
স্বেতাতপত্রীকতচারুকীিঃ | 

শুরান্বয়ান্তোনিধিপূর্ণচজো 
গদ্ধর্বমাণিক্যমহীমহেজ্ঃ ৪৭ 

অপি চ, আভ্মগুলম! ভুরেজসদনাদা সগ্তপাতালকাং 

আসপ্তার্ণবম] বরাধরকুলাছ। পদ্সসন্গালয়াৎ। 

আবৈকৃষ্ঠমজ-স্ভি যন্ত সমরগ্রস্থানলীলাবিধে! 
তেরীভান্কতি-কুস্তিচীংক্কতি-ধহুঠক্কার- 

বাজিদ্বনৈঃ ৪৮ 

অপি চ, গজেম্রজীনৃতমদা দুবৃচিভির্ঘহীপতের্বস 
পুরস্ত অস্ভিধো । 

নিতান্তুরেপি বিপক্ষতৃভূজাং প্রতাপবন্ছিঃ 
প্রশমং সমাগতঃ ॥৯ 

অপি চ, ভ্রমতি যুবি করীজে বস্য সংরপক্ষঃ, 

ক্ষিতিধর ইতি মোছা দএহীঘহমাণড। 

তদন্ু দশনবীক্ষাপান্ততানৃগ ভরমোহয়ং, 
সুরসদসি সলজ্ছে বজপাশির্ধভূব ৪১০* 

(সায়ার, লক্মণষাণিক্যের পিতা রাজ! গন্ধর্ধমাণিক্য কামদেব 
হুইতেও দুদ্দর ও কীর্ডিমান্ ছিলেন । যুন্ধবাতাকালে ভের্ী, 
হুত্তী, বন্ধ ও অঙ্খের বিপুল ধ্বনি ভ্রিভুবনার্দি ব্যাপ্ত করিত। 
তাঙার গঞ্ধসৈভের যদবারিবর্ধণে শন্রয়াজাদের প্রতাপানল 

নির্বাপিত হইত | তাহার যুদ্ধহভীকে দেখিয়! তব ইজ 
পক্ষধারী পর্বাতভ্রমে বন্ধ ধারণ করেন এবং দাত দেখিয়! 
বড়ই লঙ্গিত হন |) 

এই বর্ণনা হইতে জান! যায় গাছার গব্ষসৈন্ ছিল প্রধং 
তিনি শ্বরং মুদ্ধকালে পর্বাতপ্রমাণ একটি বিপুলফায় হত্তীতে 
আয়োহণ করিতেন । "কবি এ্রথানে তাহার ক্ষতরিয়োচিত 

গুণেক্ই বর্ণন1 ফরিয়াছেন-_লক্মণমাণিক্যের ভায় ভাহায় বিজ 



৬৯৮ ১৬৫৩. 
মি 

কিন্ব! বিদ্বতপ্রিয়্তার উল্লেখ মাত্র কয়েন নাই। হুঝা যায় 
তাহার জীবন প্রধানতঃ বুদ্ধবিগ্রছেই কাটিয়াছিল। বিগত 
১৫০ বংসর যাধং তাহার পুত্র লক্্মণমাশণিক্ফেই সকলে বান- 
ভূঞার অন্ততম বলিয়া! বরিয়া জাসিতেছেন । এক্ষণে নিঃসন্দিদ্ব 
রূপে প্রমাণ হইতেছে যে, গন্ধব্বমাণিক্যই বারভূঞার অগ্কতম 

এবং তিনিই াদ-কেদার রায়, কন্দর্প রায়, ঈছ1 খ! প্রভৃতির 
সমকালীন এবং বী্যার্দিতে সমকক্ষ । ১২০২ সনে তত্গ্রদত 

একটি তাত্রশাসন কুমিষ্লা আনীত হুইয়াছিল। তত্রত্য 
কালেই্রীতে ইহার একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে- _কিন্ত 
পাঠোদ্ধারকাধ্য এক জন কেরাপীঘার1 সম্পন্ন হওয়ায় প্রতি- 
লিপিটি অত্যন্ত অশুদ্ধ । আমর! যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া 
“তান্ব,পত্রের সনন্দের নকলটি” উদ্ধত করিলাম (১৯১২ সংখ্যক 

নদ ) ৫. 

শ্রকফ্চরণম্মরণম্ 

জগ্রয়তগন্ধব্বষাণিকাদেবস্য ্রীলপ্রমস্তরা ়স) 
স্বত্তি। শ্ীকফচরণান্তোজচঞ্রীকেন ধীমতা | 

লীলাগ্রহিতকোদগকাণৈ: খগ্িতবৈরিণ| ॥ 

গোবিক্গচক়ণঘ্ন্বপরায়ণপন্াত্মনা | 

কলাভিরবতীণে ন মহাপারিষদস্য ৮ ॥ 
অ্রীগন্ধর্বমাণিক্য-মহীপতিমহ্থাত্বনা | 

দত| বিভিত্বিজাতিভ্যঃ পিতুঃ স্বর্গাতিববন্ধয়ে ॥ 
শর়ামচন্জরধীরায় এ্ররামানম্দশর্খণে | 

হদয়ানন্ধবিপ্রায় বিষে ব্রহ্মচারিণে ॥ 

কাচীহাটা-নজ্িরপুরযোর্মিশ্রনীলাম্বরস্য, 
যাবতৃমির্ভবতি বরদুয়াকীয়বাদিসমেত। ৷ 

তম্মিন্ বাদী লবণমহলে খিগ্রহর্গাবরস্য, 
মিশ্রাযোপঞ্চতু পরিগতৈঃ পঞ্চ ঠেখার্দয়েসাং ॥ 

অত্র গৃুপুণগ্রামপঞ্কাদ্ আয়পোষাঃ সনুপেক্ষিতা ইতি । 

বথেষ্টং পুন্র-পৌত্রার্দিকরমেণোপভুজ্যতাং 
যদ যদ! যস্য ভবেম্বরিত্রী, তদা তদা তৎফলমেব তস্য । . 
অতে!| দ্বি-জবানাং (চ) ময়! প্রদত্ত, 

বিভিনয়েন্রৈঃ পরিপালনীয়া ॥ 

অথ চ, স্বদতাং পরদভান্বা ব্রন্মবিভিং হরেতু, যঃ। 
যষ্টিবর্ধসহত্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কমিঃ ॥ 

ইতি ং ৪০৩ তান্বিখ... 

তাম্শাসনের তারিখ ৪০৩, পূর্ববলিখিত পরগণাতি সন ' 

বর্টে। কারণ, দানভাজন ব্যক্তিগণের ৪ এন বৃদ্ধপ্রপৌত্র 

“রামরত্ব' প্রভৃতি উপতূক্ত জমির যে বিবরণ তৎকালে প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ পারন্ড ভাষায় লিখিত দণ্তরে 
কুমিল্লা কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে। দানপত্রের তারিখ তন্বখ্যে 
্পাঞ্ভাবে লিখিত আছে “সন ৪০৩ পরগপাতি ।” দ্বান- 
গ্রহ্থীতাদের পুরা! নাম রামচজ পঞ্চানন, রামানন্দ চক্রবর্তী ও 
ছবদয়ানন্দ ভউাচাধ্য । ভূমির পরিমাণ মোট ৩৮% (ভিন ভোগ 

চৌচ্ছ কাণি) এবং গ্রামসংখ্যা ছয়-_কাছিহাটী!, জয়নার়ায়ণপুত, 
কফরামপুর, রামচন্্রপুর, রদুদেষপুর ও মহুবংপুর। এই বৃল্যবান্ 
তাত্রলিপিঘ্বার] প্রমাণ ছয় ১৬০৫ সনেও গন্ধরামাপিক্য জীবিত 
ছিলেন.। হুতরাং তিনি হ্বর্ঘান্ত মখনরপতি সিকামন্গর লাছা 
(১৫৭১-৯৩) ও সলীম সাহার (১৫৯৩-১৬১২) সমকালীন এবং 
তাহাদের সহিত সংঘর্ষে তিনি তুঙগুয়্াকে অনেকাংশে রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । নতুবা! মঘ-ফিরিদির 
অত্যাচারলীলার সম্থৃথে অবস্থিত এই রাজ্য প্রথমেই সুন্দরবনের 
দশ! প্রাপ্ত হইত। 

১৬০৫-১০ মধ্যে গঞ্ধর্বমাণিফ্যের ম্বত্যুর পর তৎপুত্র 

সুবিখ্যাত লক্ষপণমাণিক্য ভূলুয়ার রাজা হন। বঙ্গের নিভৃত 
প্রান্তে বসিয়া তিনি ষে একটি সারখ্বত কফেজ্জ গঠন করিয়াছিলেন 

তাহার বিচিত্র ইতিহাস চতুর্দিকে মঘ-ফিপিঙ্গির তাওবলীলার 
প্রত্যাদেশরপে বাঙালীর একটি গৌরবময় কীত্তি এবং পৃথক্ 
প্রবঙ্গে আলোচনা যোগ্য । লক্ষণমাপিক্য তাহার বয্মঃক নিষ্ঠ 

পিতৃব্যপুএ অমিতবলশালী অনস্তমাণিক্যের সহিত বিগ্রহ করেন 
এবং জনস্তমাণিক্য মঘ-রাজ! সলীম সাহার সাহায্যে লক্ষণ- 

মাণিক্যকে রাজ্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । “বহারিস্তান' 
গ্রস্থাহসারে অনভ্তমাণিক্য ১৬১১ সনে ইস্লাম থার মে'গল- 

বাহিনীর হুত্তে পরাজিত হইয়া মখ-রাজ্য পলাঞ্ন করেন। 
অতঃপর জনস্ত কিবা তাহার কোন বংশধর তুলুয়ার রাজ)াংশ 

কোনকালে প্রাণ্ত হন নাই। লক্ষণমাণিক্য বারভুঞার অন্থাঙ 

বংশধরদের ভায় মোগল শঞ্জির বস্ত1 হ্বীকার করিয়া দীর্ঘ- 

কাল জীবিত ছিলেন। তও্প্রধণ্ত কতিপয় দ্ানপত্রের প্রতিলিপি 
আমর! পরীক্ষ। করিয়াছি-__-একটির তারিখ “১০ মাঘ ৪৩৫ সন" 
অর্থাৎ ১৬৩৭ খ্বঃ, সম্রাট শাহজাহানের রাকত্বকালীন। এই 
দানপত্রে 'পরগণে ভূলুয়া তপে চৌদ্বহাজারী'র অন্তর্গত দ্বকীয় 
“জায়গীরে'র উল্লেখ আছে । তুলুয়ার চিরপ্রসিগ্ধ প্রবাদ অনুসারে 

' বিশ্বাসঘাতক বাকৃলার জমীদার রামচজ্রের হত্তে লক্ষণ- 

মাণিক্যের শোচনীয় স্বত্যু ঘটে । এই ঘটনা প্রায় ১৬৪০ সমে 
সংঘটিত হুয়। তাহার অব্যবহিত পূর্বে কি পরে তুঙুয়া পরগণা 
তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শুরবংশীয় “কবি-কীতিনারায়ণ' 
( দতপাড়! ) “্ীরায়' ( মাইজদী ) এবং সিংহ্বংশীয় “কবিরত্ব- 

. নারায়ণ? ( খিলপাড়া ) চৌধুরীত্রয়ের সহিত নূতন বন্দোবস্ত 
হয়। মুল রাজবংশ তরপ গোপালনগর' নামক জায়গীর মাঅ 
অধিকার করেন। লক্ষণমাশিক্যের ৪ পুত্র--ধন্যমাপিক্য 
(নিঃসন্তান, একটি দানপত্রে ধর্মাণিক্য লিখিত আছে ), চজ্জ- 
মাণিক্য ( নিঃসন্তান ), বিজয়মাণিক্য ও অমরমাণিক্য | অময়- 
মাশিক্যের বহু দানপত্র স্বান্বা ১৬৯৬-১৭০৫ মধ্যে তাহার 

অভ্যুদয়কাল নির্ণীত হয় । তৎপূর্বো .বিজয়মাণিক্য ও ধন্য- 

মাণিক্য 'রাজ' ছিলেন । অমরমাণিক্যের পুত রামমাপিক্য ও 
বিজয়মাণিক্যেরর পুত্র রুত্রমাণিক্যের স্বত্যুন্ পর ৫১৭ সনের 
পূর্বব হইতে অন্ততঃ ৫৩৪ লম পর্্যস্ত রুরমাণিক্যের পন্থী "রাই 



মাঘ সু 

শশীয়খী” স্বকীয় গুণরশিশ্বার! ভূলুরা সমাজে চিরম্মরদীয় কীর্তি 
রাঁধিয়! গিয়াছেন । তিনিই ৬কাশীধামে গমনকালে ইতিষ্ণাস- 
প্রসিদ্ধ বারাহী বৃত্তিকে রাজধানী তুলুয়ার সন্নিহিত “কল্যাণপুর” 
রাজগৃহ হইতে সরাইয়। বর্তমান “আমিশাপাড়া” গ্রামে খ্বকীর 
পুরোহিত রাধাকাস্ত চক্রবাঁর গুজে নূতন দীর্থিক] ও মন্দির 
নিশ্াণ করিয়া তাহাতে প্রতিঠিত করেন । সুতরাং কিফিদধিক 
২০০ বংসর যাবং বারাছীদেবী বর্তমান মন্দিরে অধিষ্ঠিত 
আছেন। তুপুয়ার তদানীত্তন সকল জমীদার মিলিয়া উক্ত 

শিক্ষক ৩৪৪ 
০ 

 স্বাবাকান্ত চঞ্জবর্তীকে »বারাহীদেবীর পৃজার্থে ৭ প্রোণ ভূমি 
“চরমটুয়া' গ্রামে দান করিয়াছিলেন-_দানপত্রের তারিখ ১৭ 
বৈশাখ ১১৭০ (২৬০২ সংখ্যক সনদ প্রষ্কব্য)। তৎপূর্্ে 

খিলপাড়ার চৌধুরীগণ ১১ জ্যৈষ্ঠ ১১৬৯ সনে "রমনসা' নামক 
স্থানে উক্ত চক্রব্ীকে ৩ দফ্রোপ ভুমি দান করিয়াছিলেন । 

শেষোক্ত ভুদম্পতি এখন সযুন্্রগর্তে। রাধাকান্তের বংশ্রে 

দৌহিত্রবংশ এখন বারাহীদেবীর মন্দিরাদির স্বত্বাধিকা নী । 

শিক্ষক 
জ্ীজগদীশচন্দ্র ঘোষ 

১ 

সতীশ দত্তের মনটা! আজ মোটেই ভাল ছিল ন!। সকাল 

বেল! তিশি রসিক সাহার কাছে জপমাণিত হইয়াছেন, গত 
ছুই মাস ধরিয়া বিল আাসিলে টাক] দিবেন বলিয়! বলিয়। প্রায় 

বিশ-পচিশ টাক1 বাকী লইয়াছেন, কিন্ত আজ পধ্যস্ত বিলের 
টাকাও আসে নাই_ তাহার ধারও পরিশোধ কর] হয় নাই। 
তাছাড়া জা পুনরায় রসিকের নিকট কিছু চাল আর 
তেলের জন্য পিয়া অনেক কটু কথা শুনিয়া আসিয়াছিলেন। 
নীরবে রসিক সাহার কথাগুল৷! হজম করিতে হইয়াছে 

এবং আরও ছুই-এক জন বদ্ু-বান্ধবের নিকট ঘুরিয়া 
অবশেষে কয়েকটি টাকা হাওলাত করিয়া চাল ও তেলের 

যোগাড় করিয়া কোনক্রমে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া সতীশ 
দণ্ড ইস্ুলে আসিয়াছেন। ইঞ্চুলে আপসিয়াও সেই এক চিন্তা 

কেমন করিয়া দিন চলিবে, কবে ইস্ছুল বোর্ড ঠাক] পাঠাইবে 

কেজানে। আজ ছয় মাল তাহার! মাহিন! পান না। আজ 
তিন বছর বরিয়া জ্রি-প্রাইমারী এডুকেশন আরম হইয়াছে_ 
খোদ সরকার বাহাছুর এখন বেতন দিবার কর্তা । কাজেই 
বিল করিয়া পাঠাইয়া ও দরখান্ডের পর দরথাস্ত করিয়া তিন 

মাস ছয় মাস পরে কোন এক শুভ জয়ে হ্য়.তে! বেতন পান। 

কোন কোন সময় বা তদ্বির করিতে সদরে দৌড়াইতে হয় । 
আজ ক্লাসে বসিয়া সতীশ "মাষ্টার এই সবই ভাবিতে- 

ছিলেন- পড়ানোতে মোটেই মন দিতে পারিতেছিলেন ন!। 

এমনি এক লময় অমল তাহার শ্লেটখানি লইয়া সতীশ দতের 
সম্মুখে আসিয়া বলিল-__'অঙ্ষটা মিলছে দা মাষ্টার মশাই ।” এই 
কিছুক্ষণ পর্বে অঞ্চট একবার দিয়াছেন_..হুঠাৎ সতীশ 

তের মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়! গেল, ঠাস্ করিয়া অমলের 

গালে একটি চড় কসাইয়া দিয়া বলিলেন- “াগ, ছু হছ।” 
অমল সেই হইতে ঘণ্টাখানেক বসিয়া বসিয়৷ প্লেট আড়াল 

দবিদ্বা একটানা! কাছিয়! চলিয়াছিল, চড়টি খুব জোর লাগিরাছিল 

শশ্চন়। অমল ছুটি হইলে বাহির হইয়া ধাইবার সময় লভীশ 

মাষ্টার দেখিতে পাইলেন, তাহ!র গালে পাচা আঙুলের দাগ 
ফুটিয়] উঠিয়াছে । ছাত্র ছিসাবে তো! অমল খারাপ নয়- নিশ্চয়ই 
অঙ্কটি বুঝিতে তাহার কোথাও গোলযোগ হইয়াছিল; লেইটুকু 
একটু লক্ষ্য করিয়া ঠিক করিয়! দিলেই ত হইত | আর কতই 

বা ছেলেটির বয়স-_এই তো! সবে এগার-বার বংসর হুইবে। 

ইন্ছুল হইতে ফিরিবার পথেও সতীশ দত্ত এই সবই ভাবিতে 

ভাবিতে জাসিতেছিলেন, বাড়ী জামিয়া ঢক্ চক করিয়া এক 

প্লাস জল খাইয়া! লীরপুরের গঞ্জের উদ্দেশ্তে বাহির হইয়া! যাইতে 
ছিলেন। শীরপুরের গঞ্জের হৃদয় দাসের আড়তে হিসাধপ্র 

রাখেন সতীশ দত, মাসিক বেতন আট চাকা। সকালবেলা 
ছুটি ছেলেকে পড়াইয়] পান পাঁচ টীকা, জার ইচ্ুলের মাছিনা 
তাহার একুশ টাকা । এই হয় মাসশুধুমাত্র তের টাকার 
উপরে নির্ভর করিয়! সংসার চালাইতে হইতেছে । এদিকে 

সংসারের পোস্ত পাচটি-_নিজে, শ্রী, ছুইটি ছেলে এবং একটি 
মেয়ে। বাড়ীর বাছির হইবার সময় স্ত্রী ডাঁকিয়া বশিল-- 
“আজ মায়ার জন্তে একট! প্যান্ট এনো, ভুলে যেয়ো না যেন ।" 
সতীশ দত আম্তা জাম্তা করিয়া কফিলেন---“জাজ তো! হবে 

না, এই ইস্ছুলের বিলট! পেলেই-_” 

শ্রী মাঝপথে তাহাকে থামাইর। দিয়! বলিয়া উঠিল-_রেখে 
দাও তোমার ধিল-আজ তিন মাস বরে তো কেবল বিলই 

দেখাচ্ছ। সাত বছরের মেয়ে নেংটা হয়ে থাকলে কেমন 
দেখায় বল তো-বাঁটা মারি অমন চাকুরীর রুখে 1 সতীশ 
দত কথাটি না কিয়! চুপ করিয়া! পথে নামিয়৷ পড়িলেম। 
'ন্লাগে হঃখে চোখ দিয়া তাছার জল বাহির হইবার উপক্রম 

হুইল । 
হু 

মেয়েটি বড়, বয়স সাত-জা্ট, ছেলে হুষ্টির একট বছর 
পাচেকের, অন্টির বয়স বছরদেড়েক হ্ইল আরকি! 
মেয়েটির সত্যই পরিধানের কিছুই নাই-_-সেই বছরখানেক 

আগে একবার একটি প্যান্ট ফিনিয়। ছিয়াছিলেন, সেটি যেমন 



ছোট্ট হইয়া গিয়াছে তেমনি ছিড়িয়াও গিয়াছে । এক- 
মাথ! চুল, সব সময় জট পাকাইয়াই আছে, মুখে সব 
সময় একটা রোগ! রোগা! করুণ ভাব, বুকের হাড়গুলি সব 
গুনিতে পারা যায়। বড় ছেলেটির থর প্রায় লাগিয়াই 
থাকে, শিউলি পাতার রস আর চিরতা ভিজানো জল 
মাঝে মাঝে খাওয়ানো হয়--এক গ্রেণ কুইনাইনের দাম 

ছুই জানা, ক্ুতরাং পেটের প্লীহা, যন্কৎ বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
ছোটটিকে এই দেড় বৎসর বয়সেই ভাত ধরানো হইয়াছে, 
কাছেই পেটের অন্ুখ তাহার আর মোষ্টেই ভাল হইতেছে 
না। 

মেয়েটি আজ মাস ছুই ধরিয়! ভয়ে ভয়ে আবদার ধরি- 

রাছে তাহার একখানা রন্ভিন ভুরে শাড়ী চাই। সামনের 
মাসে মাহিনা পাইলেই দিবে প্রতিশ্রুতি দ্রিতেই মেয়েটি খুশী 
হইয়া বায়। ছেলেটি কিন্ত নাছোড়বান্দা, সে প্রতিদিন অন্ততঃ 
ছুই-এক বার করিয়! স্মরণ করাইয়া দেয়, “আমার লাল জুতো 

কবে কিনে দেবে বাবা_দরাণুর মত।' গত পুজার সময় পাশের 
বাক্তীর দাণ্তর এক জোড়া লাল সুতা আলিয়াছে, সেই হইতে 
ছেলেটির এই আব্দার চলিতেছে । সতীশ প্রতিদিনই সেই 
এফই জবাব দেন--'দেব বাবা দেব, পুক্ষোর সময় তোমারও 

লাল জুতো কিনে দেব ।' শুনিয়া ছেলেটি কখনও ধুশী হৃইয়া, 
কখনও বা মুখভার কিয়া অবশেষে ফৌপাইয়! ফৌপাইয়া 
ফাদিয়া ফেলে । সতীশ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন এবার বিলের 
টাক! পাইলে নিশ্চই একখান! ডুবে শাড়ী আর এক জোড়া 
ছোট জুতা কিনিবেনই। 

১৯২০ সনে ম্যাচি,কুলেশন পাস করিয়া ২১ সনের অসহ- 
যোগ আন্দোলনে জেল খাটিয়াছিলেন সতীশ দত । জেল হইতে 
বাহির হইয়! কিছুদিন একটি পল্লীগ্রামে শিক্ষা! লইয়া মাতিয়া- 
ছিলেন। সেই যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ-_সে অনুয়াগ আর 

তাহার কোন ছ্িন হ্থাসপ্রাপ্ত হইল না। দেন সহল্প ছিল 
সতীশচক্রেয়-__জীবনে বিবাহ করিবেন ন1, চিরটা কাল দেশ- 
সেব৷ করিয়, শিক্ষাপ্রচার লইয়াই এ জীবন কা্টাইয়! দিবেন । 

তারপর কতদিন গিয়াছে, নান! অবস্থার পরিবর্তন হুইয়া 

অবশেষে এই স্কুলে আসিয়া পড়িয়াছেন। প্রথম যৌবনের 
সে সন্কল্পও টিকে নাই---একটু অধিক বয়সে একটি অনাথ! 
বিধবাকে কভাদ্বায় হইতেও উদ্ধান্ ফরিয়াছেন। আজ দশ- 

এগার বংসর ধরিয়] এই উচ্চ প্রাইমারী বিভ্ভালয়টিতে চাকুরী 
করিতেছিলেন তিনি । সম্প্রতি তিন বংসয় হুইল এই জিলায় 

সরকারী “খয়রাভী শিক্ষাপ্র প্রচলন হইয়াছে । সতীশচজ এই 
স্কুলেরই এখন ফ্ডেযা্ার। 

প্রথম যৌবনের সেই আদর্শ শেষটা এমনি অবস্থায় 
আসিয়া ঠাড়াইবে তাহা! সতীশচন্্র কখনও কল্পনাও করিতে 

পায়েন নাই। মনে তাহার শাড়ি নাই-_-গৃছে শ্বত্তি নাই। 

প্রবালী ১৩৫৩ 

কথায় বলে-__বাটা মারি অবন চাকুরীর হুখে, জনখা্টাও ওর 
চেয়ে অনেক ভাল- একটী! জনের মজুরি রোজ দেড় টাক1।” 

মনের নান! জশান্িতে ক্লাসে বসিয়াও আজকাল আর 

ভাল করিয়া পড়াইতে পারেন না। অর্থকষ্ঠ লব সময়ই মনকে 
পীড়িত করিতে থাকে । তাছাড়া এই কয় বংসরে প্রত্যেক 
ক্লাসে ছাজ হইয়াছে দ্বিগুণ, এক জন শিক্ষককে একসঙ্গে 
পাইকারী হিসাবে প্রায় ভ্রিশ-চঙ্গিশ জন ছাজকে শিক্ষা! খররাত 
করিতে হয়। ভাল লাগে না সতীশচন্রের। 

সতীশচঞ্জের স্ত্রী বনলতার এক ধুড়তুতো। ভাই রমেশ বছর 

দশেক ধরিয়া কলিকাতায় নানা ব্যবপায় করিয়! ভাগ্য পতীক্ষা 

করিতেছিল। সম্প্রতি কিছুকাল হুইল মিলিটারী কণ্ট্ 
লইয়। একেবারে ফাপির! উঠিয়াছে। তাহার নানা দিকে 

নানা কারবার, একা একা সামলাইয়া উঠা দায়। তাই 
কলিকাতায় যাইয়া তাহার পুরাতন কারবার দেখাশুন] করিবার 

জন্ত মাস ছুই হইতে সতীশচন্্রকে লিখিতেছিল । সতীশচন্দর 

এতদিন কানেই তোলেন নাই । অধ্যাপন। ছাড়িয়! শেষকালে 

বশিক-স্বভি অবলম্বন করিতে হইবে? না, তাহা! কখনও 

পারিবেন না। কিন্তু বনলত এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে 

একেবারে পাইয়া বসিয়াছে, মাষ্টারী করা যে একটা কিছু নয়) 
এখনই যে সতীশচজ্রকে রমেশের নিকট চলিয়া যাওয়া! উচিত, 
যখন-তখন এফথ! বলিতে কম্গুর করে না। এই ছয় মাসে 

সতীশচন্তের অশান্তি জারও বাড়িয়া গিয়াছে, সব সময়েই 

খিষমিষ্ট বাধিয়াই আছে । হুই-এক কথ! সতীশচন্রও ন! 

বলিয়! পারেন না--কলে বনলতা চেঁচাইয়! কাদিয়! একাকার 
করিয়া ফেলে | পৃথিবীতে চীকার্টীই যে সব কিছু নয়, 
শিক্ষকতা যে কত বড় কান্স স্রীকে সতীশচন্্র বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন, কিন্ত লমস্তই বৃথা! হুইয়াছে---বনলত৷ তাহার 
একথা! কোন দিন কামেই ভুলে নাই, বরং প্রকারান্তরে অক্ষম 
অপদার্থ এমনই অনেক কথ শুনাইয়া দিয়াছে। 

এমনি লময় হঠাৎ এক দিন রমেশ আসিয়া! উপস্থিত হুইল । 

দশ বংসর পূর্যেবে যে রমেশ বখাটের মত যেখানে-সেখানে 
ঘুরিয় বেড়াইত, সে রমেশ আর এ রমেশে আকাশ-পাতাল 
পার্থক্য । সে চেনা মাই_এ করা বছরের ভিতরে 
শরীরেক় আয়তন দ্বিগুণ হইয়াছে, পেটে বেশ একটু যেদ 
জমিয়াছে। পায়ের জুতা হইতে মাথার চুল পর্ধ্যস্ত একট! 
বৈশিষ্্য এক নজরেই বুঝিতে পারা যার়। সে আন্বকাল বেশ 
মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বুলে। টাকা যার বুদ্ধিও তার-_ 
গরীবের! কিছু নয় বেন প্রমাণ করিতে চার । দিঘি 
ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের জভ অনেক টাফার জামাকাপড় 
লইয়া! আসিক্াছে সে। জ্ঞানাহার ও বিশ্রাম করিয়া রমেশ 

নতীশচন্ত্রকে বলিল-_“ঘামি কিন্ত আপনাদের নিতে প্রলেছি 
মী আন্বকাল যাহ! রুখে আসে ভাহাই বলিয়! যায়, কথাই জামাইবাবু, ফাল চারটের.গাড়ীতে যেতে হবে প্রত্তত হোন্।' 



শ্থ ধণিভ-বিদ্যায় প্রাচীন ভারত ৪৯১ 

 সভীশচক্র বিশ্িত হইয়া প্রশ্ন কপিলেন-_“লে কি রকম ।” 

--ফেন, আক ক'মাল ধরে লিখছি যে।' 
সে হয় না রমেশ। 

রযেশ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল--কেন ? 

কি দুখে এখানে পড়ে আছেন শুনি? একটু চেষ্ঠা করলে 
মাসে ছই-এক শ' টাকা রোজগার লে আবার একটা কথা ন! 
কি? ও লব চঙ্বে না-_খরে তাল! দিয়ে চলুন । 

কিপ্ত সতীশচন্ত্র জবাব দিলেন--ইস্কৃল ছেড়ে আমি যেতে 
পারব না রমেশ । 

--তার মানে--জাপনার ছেলেমেয়েদের এমনি করে 

উপবাসী রেখে মেয়ে ফেলবার কি অধিকার আছে আপনার, 
শনি? 

--মেরে ফেলা ? | ] 

_মা তো কি? এমনি করে অনাহারে অর্ধাহছারে থেকে 

ছেলের! কখনও মাঞ্গষ ছবে মনে করেছেন ? চিট! কাল 
পাড়ার্গায়ে পড়ে পড়ে যদ্দি মাষ্ঠারীই করবেন-_তবে বিষে 

কর! উচিত হয় নি-_ ছেলেমেয়েদের বাপ হওয়াও উচিত 

হয় নি! 

ওদিকে বনলতা ঝগড়া! করিয়! কাদিয়! কাটিয়া! জানাইয় 
দিল- _রমেশের সহিত না যাওয়া হইলে স্ঞ্গেলায় ছড়ি দিয়া 
মরিবে । 

.. রষেশের অকাট্য যুক্তি ও স্ত্রীর কান্নাকার্টির নিকট অবশেষে 
সতীশচন্জ হার মানিতে বাধ্য হইলেন | বনলতা! প্রবল উৎসাহে 

জ্িনিষপত্র বাধার্থাদ1। করিতে লাগিল । বেল! গোর্টাদশেকের 

ভিতরেই যাত্রা কনিতে হুইবে-_তা না হইলে, তিন মাইল 
দুরের &েঁশনে গিয়া! বারটার গাড়ী ধর! যাইবে না। আগের 
দিনেই খান-ছই গরুয় গাড়ী ঠিক করিয়| রাখা হইল । পরের 
দ্বিন সকাল সকাল স্রানাহার করিয়া সকলে প্রস্তুত হইলেন । 

রমেশ প্রায় আধ ঘণ্টা পুর্বে সতীশচন্রের হাতে ব্রেন ভাড়ার 
টাকা দ্বিয়া বলিল- “আপনি ছেটে যান জ্বামাইবাবু-_-আগে 
গিয়ে টিকিট করে রাখুন |” প্রত্যহ যেমনই ঘ্বানাহার কিয়! 

বেল! দশটার সময় ইন্ুলে যান- আজও তেমনি ফরিয়াই 
বাক়্ীর বাহির হইলেন সতীশচজ্। কিন্ত আজ তো! আর 

ইস্ুলে নর--ইস্থল যে চিরদিনের মত ছাড়িয়! যাইতেছেন 
তিনি। কথাটি ষেন সতীশচন্ত্র নিজেই বিশ্বাস করিস! উঠিতে 
পান্বিতেছেন না। বিভালয়ের সম্মুখ দিয়াই পথ। কিছুদূর 

হইতেই ছেলেদের কোলাহল কানে জাসিয়া বাছিতে লাগিল 

- সতীশচজের ফত কালের পরিচিত কোলাহল | জীবনের 
বাইশটি বংসর এই কোলাহুলেন্ব ' ভিতরেই তিনি কাটাইয়া- 
ছেন। যতই স্কুলেয় দিকটে আসিতে লাগিলেন-__ততই গাহরি 
মন হইতে &্েশনে গিয়া! টিকে কা্টিবার কথা--কলিকাতায় 
যাইবার কথ] একেবারে উবিষ্বা যাইতে লাগিল । যন্তরচালিতের 

মত স্থল ঘরে আসিয়! ঢুকিয়া- চতুর্থ শ্রেগীতে গিয়া বসিলেন, 
অমলকে ভাকিয়। বলিলেন__“এদিকে আয় তো অমঙগ- বাংলা 

বই নিয়ে আয়।” 

তার পর বই খুলিয়া! পড়াইতে লাগিলেন $-_ 
“কুটিয়াছে সরোবরে ফমল নিক । 
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোগা মনোহর ॥” 

সরোবরে অর্থাৎ দীঘিতে, কমলনিকর মানে পদ্মফুলসবৃ...। 
কোথা দিয়া প্রায় ঘণ্টাথানেফ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে 

সে খেয়াল সতীশচন্রের নাই । ঠ্েশনে গিয়! টিকেট করিতে 
হইবে-_-কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইবে--সেকথ! একেবারে 

ভুলিয়! গিম্াছেন | ছইখানা গরুর গাড়ীতে দ্িনিষপঞ্জ বোঝাই 

করিয়া বনলতা ও ছেলেমেয়ের সফিত রমেশ &েশনের দিকে 

যাইতেছিল-_হ্ঠাৎ গাড়ী হইতে বুখ বাহির করিয়া চীংকার 

করিয়! গাড়্োয়ানকে বলিল-_'আনে থানা, খাম1। পরে 

দিদিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল-_ “দেখেছ জামাইবাবুত্ব কাঙ-_- 

&েঁশনে যাওয়ার নাম করে ইচ্ছলে এসে বসে আছেন । 

সঙ্গে সঙ্গে রমেশ গাল়্ী হইতে নামিস্বা পড়িল। গান্ধীর 
ভিতর হইতে বনলত! চেঁচাইয়! উঠিল-_“এই পথের উপরে 
আমি কি শেষফালে মাথা খুঁড়ে মরব রমেশ 1 

রমেশ ঘরে চুকিয়া ঘলিল-_“ব্যাপার কি বন্গুন তো? 
মাথ! খারাপ হ'ল নাকি আপনার ?' পরে সতীশচজের হাত 
টানিয়! বরিক্ব! বলিয়! বলিল-_“উঠে আনন । হযগ্রচালিতের 

মত লতীশচন্র উঠিয়া! ঈ্রাড়াইলেন-_রমেশ তাহাকে হিচ্ধ হি 
করিয়া বাহিরে চীনিয়! লইয়া! আসিল । 

গপিত-বিগ্ভায় প্রাচীন ভারত 
জ্রীবিজয়গোপাল বসু 

আর্ধ্যসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গশিত-বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়। 

দৈনন্দিন জীবনে গণিতের প্রয়োজনীয়তা অপরিছথার্ধ্য । পাট- 

গণিত, বীষগশিত, জ্যামিতি, পরিমিতি,জ্রিকোপমিতি, জ্যোতি- 
দ্যা প্রভৃতি গণিত-শানতের অন্তর্গত । লীলাবতীর মতে 

“্যং পাটিগশিতহ্ অব্যক্তৎ বীজগণিতহ্।' প্রথমতঃ, শবছ্ান্না 

সংখ্যা-বোধ হইত । এখনও সে প্রথা! তিয়োফ্ত হয় নাই। 

শতকিয়া পাঠের সময় এক চক্র, ছুই পক্ষ, তিন নেম, চারি 
বেদ, পঞ্ষবাণ, ছয় খাতু, সাত লবুত্র, অঙ্ট বন্ধ, নব রহ, দশ হি, 
একাদশ গুরু, দ্বাদশ আদিত্য পঠন-রীতি বিদ্যমান । প্রাচীন 
কালে এতদবলম্বনে রাশি লিখিত হইত । *মন্দাত্রীন্মু গুণাত্যথ 
শক নৃপস্তান্তে কালের্বংসরাঃ।” বিগ্লেষণে বাক্যটর স্যুংপত্তি 
হর ৩১৭৯ (ভিন হাজার পক শত উন-আগী)। নন্দ -*৯, 



৪৮২ প্রবাসী ১৩৫৩ : 

নবনন্দ শষ হইতে ৯ রাশির উৎপতি। অন্্ি- ৭ (সগ্লার্রি), 

ইন্দু-১ (এক চজ্র), গুণন৩ (সত্ব-রজততমঃ )। “অহন 

বাষাগতি । প্রথম শিক্ষার্থীদের গণিত-শিক্ষাকালে সর্বাদক্ষিণ 
দিক হইতে বামাগগতিতে একক, দশক, শতক, সহ্ম, অস্ত, 
লক্ষ, নিযুত, কোটি গণন! শিক্ষাদান হয়। এই স্ুতাবলক্বনে 
উপরের রাশিটি প্রাপ্ত । ততকালে গণিতবিং হইতে হইলে 
সাহিত্যে অধিকান্নী হইতে হইত । বর্তঘানকালেও ত্রাক্ধণ 
ভট্াচারধ্যগণ পত্রাদদিতে গণিতের ব্যবহার এইভাবে করিয়! 
থাকেন । প্রায় অর্ধশতাবী পূর্বেও বিবাহ-বাসরে কভা পক্ষীন্ব- 
গণ বিবিধ রহন্তপূর্ণ গণিত-প্রশ্ন দ্বারা বরপক্ষীয়গণের বুদ্ধির 
পরিচয় লইতেন । যেমন,__ 

তিন ছয়, তিন নয়। 
তিন আঠার কত হয় ॥ 

প্রকূপ চচ্চা এখন অবলুপ্ত। 

সঙ্কলন (+-), ব্যবকলন (--), গুণন (১৫) প্রভৃতি ক্ষত 
ক্ষুদ্র সংখ্যার স্থিত ব্যাখাত হয়। একাদশ (১০4১), 
উনবিংশ (২০--১), জিংশং (১০১৫৩) 

কথিত আছে, প্রজাপতি প্রজাকল্যাণার্থ গণিত-বিদ্যার 
আবিফার করেন । তাহার নিকট কইতে খধিগণ এবং 
খুবিগণের নিকট হইতে মেধাবী ছাত্রগণ গণিত শিক্ষা! করেন । 
লোকপমাকে এই প্রকারে গণিত প্রচারিত হুয়। 

পুজাদি দৈবাহুষ্ঠানে খত্বিক্গণ যে নুদৃষ্ত মগলাদি প্রস্তুত 

করেন তাহাতে গভীর জ্যামিতি-জ্ঞানের আবঞ্থক। গৃহ্-নির্্াণে, 
জলাশযর-খননে, ভাক্ষর্য্যে এবং চারুকলা-বিদ্যাদিতে গণিত- 
শাস্ত্রের ব্যবগ্ছার অপরিহার্য । যুদ্ধবিদ্যাতেও গণিত বিশেষ 

ভাবে আদরপীয়। জ্যামিতির জানে বন্ছর্বাণ নিপ্মিত হইত 
এবং গতিবিজ্ঞানের (1)1)811)108) অভিজ্ঞতায় নিক্ষিপ্ত অন্ের 
গতি নির্ধারিত হইত | এতত্বযতীত শক্র-সংহার ঘটিত না। 

ভারতের জার্ধ্যভট, ভাক্ষরাচার্ধ্য, লীলাবতী, ধরা চার্ধ্য, 
শুভন্কর দাস প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্িগণ অবিসম্বাদিত রূপে 
শ্রেষ্ঠ গশিতজ্ঞ ছিলেন । তাহাদের খ্যাতি শুধু ভারতে নিবদ্ধ 
নছে- সমস্ত বিশ্বে বিস্তৃত। 

প্রাচীনকালে প্রাচ্য দ্রেশে গণিত শাস্রাবলম্বনে কিরূপ 
রহ্নতময় জটিল অঞ্কের সমাধান হইত তাছা নিয়লিখিত 
প্রশ্নগুলি প্রমাণিত করিবে । 

প্রথম, চারি জন রত্ব-বিক্রেতার মধ্যে এক জনের আটটি 
মাণিক্য, এক জনের দশটি ইজনীলমণি, এক জনের এক শতট 
মুক্তা এবং অন জনের পাঁচটি ব্রমণি ছিল । মৈত্রী বশতঃ 

প্রত্যেকে নিজ নিজ রম্বের এক একটি পরস্পর বিনিময় করিলে 
সকলেয়ই তুল্যঘম হইল । হহাদিগের রত্বে্ পৃথক পৃথক 
মুল্য নির্ণয় করিতে হুইবে | 

লমাবানের নিয়ম_-ছৃনলংখ্যা দ্বার] পদিবর্তিত রত্ব-সংখ্যা 
ভগ করিয়া গুণফল প্রত্যেক ব্যতির সরুদয় রত্ব হইতে গৃথক্ 

পৃথক বিয়োগেক্স পর্ন ইঠয়াশিকে বিয়োগকল দ্বারা ভাগ 
করিলে প্রত্যেক রন্বে মূলা নিরণীতি হইবে । 

এক্ষেত্রে জনসংখ্যা ৪, দাশিক্য ৮, ইজ্জনীলমণি ১০, 
রুক্তা ১০০, বজমণি ৫, পর্ধিবর্ভন ১। এক্ষণে নিয়মান্থসারে 
জনসংখ্যা ৪ দিয়া পরিবর্তিত রত্বসংখ্যা ১ কে গুণ করিয়া 
গুণ ফল ৪ ফ্ইল। এই চার ক্ষযান্বয়ে রত্বসংখ্যা হইতে 

বিয়োগ করিলে, মাণিক্য ৪, ইজ্জনীল ৬, নুক্তা ৯৬, 
বছমণি ১ অবশিষ্ট থাকিতেছে। এই বিয়োগকলগুলি 
দ্বারা একটি অভীষ্ট রাশিকে ভাগ করিতে হইতেছে । কিন্তু 
এরূপ অভীষ্ট রাশি কল্পনা করা উচিত যাহার তাগশেষ না 
থাকে। এই হেতু এখানে ৯৬কে অভীষ্ট রাশি কজন! করিয়া 
প্রাপ্তক্ত বিয়োগফল দ্বারা! ক্রমান্বয়ে এই ৯৬কে ভাগ করিয়া 
২৪, ১৬, ১ এবং ৯৬ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । অতএব প্রতি 
মাণিক্যের বূল্য ২৪, ইন্ত্রনীলের নৃূলয ১৬, মুক্তার নুল্য ১ এবং 
বজের মূল্য ৯৬ নির্ধারিত হুইল। এতদনুপাতে প্রত্যেক 
ব্যক্তির ধনের সমন্তি ২৩৩ হইবে । 

দ্বিতীয়, নয় হাত উচ্চ একটি স্তপ্তের উপরিভাগে একটি 
মন্ুর উপবিষ্ট ছিল। এ মনুর সেই শুন্তের সাতাশ হাত দুরে 
এক সর্পকে দেখিতে পাইয়! উহাকে ধরিতে উভগ্ীন হয়। এ 
দিকে সর্পও মন্তুর-স্থয়ে ভীত হুইয়! স্বন্তের নিয়স্থ গর্ভের অভি- 
মুখে ধাবিত হুইল । উভয়ের গতি সমান ছিল । এমতাবধায় 

স্তম্ভ হইতে কত হাত দূরে মধুর সর্পকে ধরিতে সক্ষম হয়। 
সমাধানের সুত্--ভূঙ্জ ও কর্ণের যোগফল ঘারা কোটির 

বর্গকে ভাগ করিয়া সেই ভাগফল ভূজ ও কর্ণের যোগফল হইতে 

বিষ্বোগ কর। এই বিয়োগফলের অর্ধেক ভূজের পরিমাণ 

হুইবে। পরস্ধ ভূজ ও কর্ণের যোগসংধ্যা হইতে এই তুজ্জ- 
পরিমাণ বাদ দিলে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই কর্ণ। 

বল! বাহুল্য, এই সুরের উদাহরণ স্বরূপই ময়ূর ও সর্পের 
প্রসঙ্গ উ্বাপিত হইয়াছে । স্তত্ত হইতে কত হাত চরে সর্প 
ধুতি হইল, তাহ! নির্ণয় করিতে হইলে মনে কক্ুন-__ 
ন 

৩৫ 

81 রি 

১] রণ ভাঁ 
ক খ সেইভ, আর খগরেখার গবিশ্মৃতে সপ অবস্থিতি 

করিতেছিল। ক খত্তন্ের পরিমাণ ৯ হাত এবং খ সত্তনূল 

হইতে গ বিদ্ুর দুরত্ব ২৭ হাত। এরক্ষণে দেখিতে হইবে, খ 



মাঘ 
জিও শিস জা আরা উন জি চি” পপি পস্ছিটে এট তত দ্র ভে টি 

বনু হইতে কত হূরে মর দর্গকে বয়িতে পারিবে । ম পারিবে । মনে 
করুন, ঘ বিশ্মৃতে মন্ভূর আসিয়া সর্পকে ধরিয়] ফেলিল। তাহা 
হুইলে ক বিস্দু হইতে ঘ বিচ্ছু পর্ধযস্ত রেখ! টানিলে ক ঘ রেখা 
'ঘগরেখার সমান হয়। কেননা, ক বিশ্কুহুইতে ময়ূর ঘত 
পুর জাসিবে, গ বিন্দু হইতে সর্পকে ঠিক তত চুরেই আসিতে 
হইবে) যেহেতু উভয়ের গতি সমান । তবেই দেখা যাই- 
তেছে কঘ--খঘ.. খগ-২৭। এক্ষণে সুআাহগসারে [ খগ-- 

(কখং + ঘগ)-৮ ২]-খধ। অর্থাৎ [২৭--(৯২-+ ২৭)]+ ২. 

[ ২৭--৩] +* ২ - ২৪ + ২7০ ১২ অর্থাৎ স্তত্ত হইতে 
বার হাত দুরে মন্তুর কর্তৃক সর্প ধৃত হুইবে। 

তৃতীয়,_একটি সরোবরে জল হইতে অর্ধ হত্ত উর্দে 
স্শালোপরি একটি পদ্ধ প্রচ্ষুটিত ছিল । সহসা ঝটিকাঘাতে পদটি 
ছই হস্ত দূরে জলমগ্ন হইল । সরোবরে 'কত জলের উপর স্বণাল 
জাগিয়! ছিল অর্থাৎ জলের গভীরতা কত ছিল, তা! নির্ারণ 

করিতে হইবে । এই অঙ্ক সমাধানে নিয়রূপ প্রক্থিয়। আবস্তক । 
কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা ভুজ্ের বর্গকে ভাগ 

করিয়া ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের বিয়োগফল দ্বারা 
ভূজের বর্গকে ভাগ করিয়া, ভাগফলের সহিত কোটি ও কর্ণের 
বিয্বোগফল যোগ কর । এই যোগফলের অর্ধেক লইলে কর্ণের 
পরিমাণ পাওয়া ফাইবে । আর সেই কর্ণের পরিমাশ হইতে 
কোটি কর্ণের বিয়োগফল বাদ দিলে কোটির পরিমাণ নির্ধারিত 
হহবে। এস্বলে থখ জলের উপরি-ভাগ, খ ক পন সংযুক্ত 

প্র 

স্ণাল, খ অর্থাৎ জলের উপরি-ভাগে অবস্থিত । থ কম্বণালের 
পরিমাণ অর্থ হ্ত। কখ পন্বসংযুক্ত স্বণাল ঝটিকাধাতে খ 

হইতে ছুই হ্ত্ত টক গ বিন্দুতে জলমপ্র হুইল । খগতুজ। 
ইহার পরিমাণ ২ হৃত্ত | এক্ষণে খধ কোটির পরিমাপ বা জলের 

গভীরতা স্থির করিতে হইবে | এখানে দেখা যাইতেছে, ক ঘ 
»গথ। নির়মানুসার়ে কোটির ও কর্ণের বিয়োগ-কল অর্থাং 

গণিত-বিভা প্রাচীন ভারত টি 
বাটি» জরারনচচচাহহডার খা জা হা চপ টিনা বাট সস স্পা টি 

কারার কোর বকের রন তা ছিলে ৮ রাশি 
পাওয়া গেল। লেই ৮ ভাগফলের সহ্তি কোটি ও কর্ণের 

জীপ অর্থাং ২ যোগ দিলে 2১ পাওয়া! গেল। তাহার 

১৭. ই কর্ণের পরিষাণ। কর্ণ ১৮ হইতে কর্ণ ও কোটির 
রি বিয়োগ করিলে এ অবশিষঞ্ থাকে। তাহাই 
কোটির পরিমাণ বা জলের গভীরতা! । 

ভারতে পণিত-শামের চট্চা বর্ডধানে এক প্রকার তিক্ো- 
ফিত। যে যংসামা্ গশিত অধ্যাপিত হয় তাহা! শুধু জীবিকা 
অর্জনের জন । অনুমান ১৪৭৯ প্রীষ্ঠাবের পর হইতে ভারতীয় 

গণিত-বিজ্ঞানের স্রোত মন্দীভূত হয় । পাশ্চাতা দেশ আজ 
গণিত-বিজ্ঞানের সহায়তায় সমগ্র বিশ্বকে বিশ্মিত করিয়াছে। 
পরোক্ষভাবে এই বিদ্যার জন্ট সে ভারতের নিকট খনী। 
আরবীয় মনীধিগণ ভারতবর্ধে জাগত হৃইয়! গণিত শিক্ষা 
করেন । আরব হইতে পরে স্পেন দেশে এবং সে স্থান হইতে 
পৃথিবীর অভ্ভা অঞ্চলে এই নৃল্যবান্ বিদ্য] প্রচারিত হয়। 

তিন-চারি শত বংসর পূর্বে আধুনিক বীকুড়া জেলায় 

শুভঙ্কর দাস কবিতাচ্ছন্দে যে সমস্ত গণিত-সমাধান-পদ্ধতি 

আবিষ্কার করিয়াছিলেন অন্থশীলনের অভাবে তাছাও লুগুপ্রায়। 

ঠাছার কবিতায় তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক প্রথ৷ এবং বঙ্গ 
ভাষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

কুড়বা কুড়বা কুড়ব! লিহে। 

কাঠায় কু্ভবা! কাঠায় লিছে ॥ 
কাঠা কাঠায় ধুল পরিমাণ । 

বিশ গঞ্ডায় হয় ফাঠার প্রমাণ ॥ 

গঞ্জ! বাকী থাকে যদি কাঠা নিলে পর। 

যোল দিয়ে পুরে তারে সারা গড ধর ॥ ' 
পূর্বে কারস্থগণ পদ্ববীর শেষে অথবা! পদবীর পরিবর্তে 

“দাস” শব্ধের ব্যবহার করিতেন । পবিজ্র গ্রন্থাদ্িতে খ্র্থ- 
কর্তা উপাখ্যানের শেষে স্বীয় নাম সুকৌশলে সংযোজিত 
করিরা ধন্ত হইতেন | মহাভারতের অনেক স্থলে কায়স্থ কাশী- 

বাম লেখনী-সুখে গাহ্িয়াছেন- 
মহাছারতের কথা অন্ত সমান । 

কাশীরাম দাস কছে শুনে পুণ্যবান্ ॥. 

কারস বংশীয় শুভক্করও তাহার কোন ফোম আর্ধ্যার 

শেষ চরণে নিজ নামোজেখে পাদপুরণ ক।রয়াছেন। 
কী কু রঃ 

কড়! প্রতি ছুই কাক গণগ্ায় অর্ধ তিল। 

শুভক্ষর দাস কছে শ্রই মত মিল ॥ 



বাঁচার দাবী 
জ্রীশৌরীব্রনাথ ভট্টাচার্ধ্য 

বিশ্বে বড় সবার চেয়ে তৃফা! এই, প্রকট হবে রুত্র-হরির বজ্জহাত, 
* ছুংখ থেকে ঝুক্তি এবং খ্বাধীন হয়ে বাঁচার দাবী বিশ্বে সকল বিপৎপাত 

তার চেয়ে আনন এই জগতে শ্রেষ্ঠ কোনই তৃফা নেই । একটি ক্ষণেই শান্ত হবে 

বন্দীশালার বন্ধ কার।য় মাতৈঃ রবে, 
মানবজীবন ছন্দ হারায়; এই পৃথিবীর রক্তে রাঙা প্রহ্লাদের! 

ক্ষোন্ নিরাশার অন্তবিহ্থীন অদ্ধকারে করবে হেসে স্বত্যু জয়, 
খাচতে যে তাই বারংবারে-_ শিদ্কুতীরে রক্ষবাজার থাকবে পড়ে ধবংসময় 

চিত তাহার ক্ষিপ্ত সমান মুক্তি মাগে দর্প দিনের সৌধ এ পাপ শতাব্ধীর, 
সকল বাধ! হস্তে ঠেলি, 

জীবন ঘে তাই সদ্ধাই চাছে মরণ দরিয়া 
স্বত্যুজয়ের নিত্যরণ, 

শাশ্বত এই প্রাণের দাবী রুদ্ধ করে" 
রাখবে সে কোন্ বর্বরের! ? 

বিশ্ব ছুড়ে বাচার দাবির রুদ্ধ লাগি 
গর্ছেছে আজ স্বৃত্যুপণ। 

পাশব বলের দস্তপুরে ছিরণ্য আজ 
ধিক না ছকুম ছঙ্কারিয়া, 

অত্যাচারের লৌহ্চাক! যাক্ গুড়িয়ে 
অত্যাগ্রন্থীর বক্ষতল ; 

ষন্তরবলের দর্পরাবণ বিশ্বগ্রাসে 
ধ্াড়াক না আজ ডক্কা! নিয়া 

হুকুম তাহার বছক্ না ব্যোম-সিদ্কুজঙগ ৷ 
তবুও মান! মান্বে না জাজ ু ক্তিমাতন 

দৃপ্তচেতন প্রহ্মাদের, 
_ সন্যবেশী বর্ধরতার জল্লাঙ্গের | 

উদ্ভত সেই দীপ্ত খাড়ায় তুচ্ছ করি” 
চিভে শ্দরি রুদ্র-ছুরি, 

করবে বালক পিংহনাদ, 
লক্ষ প্রলয় ঝঞ্ধাবাত 

উঠবে হঠাৎ চমকে হাজার বজপাত, 
এক নিমেষে খুলবে সকল অন্ধকারের বদ্ধ দ্বার, 

নৃলিংহেরি শুহক্কার, 

সভ্যবেনী বর্ধরতার ত্বত্ত ফেটে 
একটি ক্ষণেই অকম্মাৎ, 

সত্া-স্যায়ের রক্ষা! লাগি হতে নিয়ে আশীর্বাদ, 
মর্্যেনি, এই অত্যাচারের ব্ক্ত-কাদায়, | 

মুক্ত করি সকল বাধায় 

বত্য্ে ধুই থাকবে বেঁচে তক্তবীর । 
ভর কি ওরে তোদের তবে শঙ্কা! নাই, 
তোদের যার! রক্ত শোষে, বর্বরতার যন্ত্রণায় 

আঘাত হানে পাশব বলের, 

রলচবে তারাই নিজের লাগি স্বত্যুপথ, 
তক্তবীরের পরীক্ষার এই মুক্তিরণ। 

চিরন্তনের বিজয়পথে আত্মদানের 

ঘর্ঘরিত বুদ্ধরথ, 
শাশ্বত এই বাচার দাবির স্বত্যুপণ ৷ 

হঠাৎ এ কি দেখছি মোদের লীর্ধোপরে 
বজ্জবিষাণ রুদ্রন্ধরে-_- 

মেঘে বাজলে! বাধী অকন্মাৎ, 
সেথা অগ্নিলেখার মন্ত্রে লে জাশীর্বাদ-__ 

*“ওরে, আমার লাগ্রি বইবি বুকে রক্ত যারা, 

আমার প্রিয় শ্রেষ্ঠ তারাই সর্বহারা, 
আয় তবে চল করবি কার] ছঃখজয়ের ছঃখব রণ, 
সঙ্গে তোদের সঙ্গী আমি ছঃখ এবং মৃত্যুহ্রণ। 

ছুঃসফহ কোন্ দর্পনাশের 
রুত্র-হাতের, 
বজবাদল বঞ্চাবাতের সর্ধনাশন, 
ধবংললীলার প্রলয় নাচন 

ছহস্কারে, 
রুক্তিরস্তীন সিংহষ্বার়ে, 

অত্যাচারের রক্তসাগর স্ভরিস্বা, 
তাখৈ থিয়া তাখৈ থিষ্বা। 

প্রলয় আমার ব্বত্যুনাচের র 
সঙ্গে নেচে চল্বি চল, 
বাজবে শিক্ষা লাঞ্চ মাদল, 

ছঃখজয়ের শ্রে্উপথ এরই চিরততন, 
বাচার দাবির ভক্তদের এই শ্রেষ্ঠ সণ । 



ধুদ্ধোত্বর মহাচীন 
অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরিসমান্তির পর বংসরাধিক কাটয়া গেল। 
এই প্রলযঙ্কর মারণ-যজ্ঞ মানবের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন কিয়! 
জগতে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে কি না নিঃসংশন্বে বলা 
যায় না। এদিকে আন্তর্জাতিক রান্গনীতি-ক্ষে তে ঘটনা- 

প্রবাঞ্ের গতি কিন্তু প্রত্যেক চিন্ত/শ্ীল নর-নান্গীকেই শঙ্কাকুল 
করিয়া ভুলিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আসন্ন এবং অশিবার্ধয হইয়া পড়িয়াছে। 

যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর নবজন হুইয়াছে । আগতপ্রায় যুগে 

পৃথিবী কি রূপ পরিগ্রহ করিবে তাহার প্রতি বিশ্বের মনীযিরন্দ 
অনবহিত নহেন। যুদ্ধ-পুর্ব রুগে যে সমস্যাগুলি বিদ্যযান 
ছিল, যুদ্ধকালে এবং মুদ্ধান্তে তাহ! জটিলতগ হ্ইয়া উঠিয়াছে। 

সঙ্গে সঙ্গে নুতন সমস্যাও দেখ] দিয়াছে । আমাদের দৃষ্টি 

প্রধানতঃ ভারতীয় সমস্যাগ্চলিক প্রতি নিব্ধ রহিয়াছে এবং 

তাহাই স্বাভাবিক । কিন্তু বৃহত্তর জগং, বিশেষ করিয়া 

প্রতিবেশী রা্রপুপ্ণের সমস্যাগুলির প্রতিও আজ আমাদের 
উদাসীন থাক চলিবে না। 

চীন তারতবর্ধের অন্ততম প্রতিবেশী । সভ্যতা এবং সংস্কতির 
ধিক হইতে এই ছুইয়ের মধ্যে খনিষ্ঠ সম্পর্ক ধিভমান । 

যে মারণ-যজ্ঞের গ্র1ণঘাতী বিষাক্ত ধূমে পৃথিবীর আকাশ- 
বাতাস আর্জও কলুধিত হুইয়। রহিয়াছে, মহাচীন তাহার 
অভ্জতম প্রধাণ ছোত!। এই সেদিন পথ্যস্ত বিশ্বের শ্রে্ঠ শক্তি 

পক্চকের অভতম জাপানের বিরুদ্ধে সব্বপ্রকারে অনুত্রত চীনের 

সংগ্রাম হতিহাসের একটি অববন্মরণীয় ঘটনা । 

ঘু্ধ শেষ হইয়াছে । বিজ্বরপ'মী মছাচীনের কঠলকা 

হইয়াছেন । কিঞ্জ 'ততঃ কিম? এক্যবদ্ধ, দুশৃত্খল চীন যেমন 
এশিয়। তথ] বিশ্বের শান্তিরক্ষার সহায়ক হইবে, পক্ষাস্তরে 

অন্তর্রিরোধে বিচ্ছিন্ন হুর্বল চীন তেমনই বিশ্ব-শাভ্তির অন্তরায় 

হইয়া ্াড়াইবে। তাহার নিজের জাতীয় অস্তিত্বও নিরাপদ 

থাকিবে না। অন্তর্বিরৌধ তাহার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে 

সমগ্র জগতের বিপদ ডাকিয়া! আমিবে । 
কেহ কেছ মনে করেন যে চীনে কোন দ্বিনই শান্তি এবং 

এঁক্য প্রতিঠিত হইতে পারে না। স্বীয় মতের পোষকতায় 

বর্ভমানে যে কম্যুনি্-ক্যুওমিপ্টাৎ যুদ্ধ চলিতেছে তাহার! 

তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, জীবন-মরণ বুদ্ধের মধ্যেও 
এই ছুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ অস্তঃসলিল! কন্তর মত 
প্রচ্ছন্ন শ্লোতে প্রবাহিত হইয়াছে । তাহার! আরও বলেন যে, 
যুদ্ধের কলে উদ্ভূত সমস্তাগুলির সমাধান প্রায় অসম্ভব এবং 
চীনরাপ্রের প্রতিটি প্রধেশই বিশালারতন এবং ইহাদের 

পর়ম্পরের মধ্যে বৈষম্য বড় বেশী। 

উপদ্ধি-উক্ত মতসমূহ্েরে কোনটিই অসত্য নহে। কিন্ত 
১১ 

১৯১১ সালেন রা্র-বিপ্লব এবং তাহার ফলে মা রাজবংশের 
উচ্ছেদের পর হইতে আজ পর্যন্ত চীনের বিশ্ময়কর অগ্রগতির 
কথ! বিস্বত হইলে জাধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান তথ্যকেই 
অর্থীকার কর! হইবে । ১৯১১ সালে মাঞ%ু-সাত্রান্য তালের 
ঘরের মত ভািয়] পড়িল । যে বিপ্লবীগণ এই পতন ঘট্টাইলেন, 
বিপ্নবোস্তর মুগে কোন্ পথে, কি প্রণালীতে রাষ্্র-তরন্ী পরি- 
চালনা করিতে হুইবে সে সম্বন্ধে তাহাদের ফোন দুস্প& ধারণ! 

ব৷ ছুচিষ্িত পরিকল্পনা! ছিল না। আর পরিকল্পনা থাকিলেও 

তাহাকে ক্ধপাঘ্িত করিবার কোন উপায় ছিল না। এই 
কথা মনে রাখিলেই বিপ্লবোভর চীনে ইউয়ান-সি-কাইয়ের 
শ্বৈরাচারী একনায়কত্ব, 'টুকুন+ (10010) ) বা! 'ওয়ার-লর্ড-ঃ 

গণের আবির্ভাব এবং দেশের সর্বত্র অরাজকত! ও বিশৃঙ্খলার 
বুল কারণটি ধরা যাইবে। 

কিন্তু ইহ! সত্বেও ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১) হইতে 
জাপান কর্ুক মাঞ্চুরিয়া গ্রাস (১৯৩১) পর্ধ্যস্ত দশ বংসয়ের 
মধ্যে মাচীনে নবঙজ্গীবনের জুস্পষ্ট স্পন্দন অনুভূত হ্ইয়াছিল। 
জাপ-আক্রমণের কলে বুধ! বিভক্ত এবং জন্তর্বিরোবে ম্বতকজ 
মহাচীনের হ্দমনীয় জাতীয় চরিত্র গঠিত হ্ইয়াছে। এই 
পরিণতি সর্বত্র প্রগতিপন্থীদের সম্রদ্ধ দৃটি জাকর্ধণ করিয়াছে । 
পূর্ববর্তী যুগের সংক্কারকগণ, যেমন কত. ইউ-ওয়াই, জিয়া "চি 
চাও, ডাঃ হু-সি, জেমস ইয়েন প্রভৃতির রচনাবলী এবং সহ 
সহত্র আমেপ্িকা ও ইউরোপ প্রত্যাগত ছাত্রের প্রচেষ্টা এই 
পরিণতি ঘর্টাইঠে সহায়তা করিয়াছে । হঁহাদের চেষ্টা এবং 
বহিঃশত্রর আক্রমণের ফলেই চীনে সর্বপ্রথম প্রক্কত জনমত 

গঠিত হইয়াছে । ১৯৩১ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে নানৃকিও 

জাতীয় সরকার কর্তুক অঙ্থুহ্যত নীতি এবং. জন্গঠিত কার্ধ্য- 
কলাপে এই জনমত পরিপূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ প্রতি- 
ফলিত হুইয়াছে। জ্ঞাপ-যুদ্ধের কলে এই জনমত স্প$&$ এবং 

দুচতর হইয়া দান! বাঁধিয়া উঠিয়াছে। 

আধুনিক চীনকে তুলিতে হুইলে ডা: সান-ইয়াট-সেনের 
“জনগণের তিনটি মূলনীতি” (1101190 1১7171011)168 01 079 

1)091010) অথবা “সাঁন-মিন-চুই” এবং চীন মনেম্স উপর 
তাছার প্রভাব সম্বন্ধে স্ুম্পষ্ট ধারণ] থাক প্রয়োজন । এই 
“সান-মিন-চুই” আধুনিক চীনের প্রতিটি জংস্কায়মূলক কার্য্ের 
মাপকাঠি-_অন্ততঃ চীনাদের দৃষ্টিতে । কোন প্রস্তাবিত সংস্কার 
“শান-মিন-চুই'র বিরোধী না হইলে তবেই সমর্ধমযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হয় । এমন কি যে কমুযুনি্ দলের সহিত 
ক্যুওমিণ্টাং দলের অহি-নকৃল সম্পর্য, সেই কর্যনি্ দলও 
প্রথম হইতেই ডাঃ সান-ইয়ার্ট-সেনের নীতির লহ সামগ্্ত 
যাখিয়। শাসনতন্ প্রতিষ্ঠার জাধী জানাইম্বা আলিতেছে। 
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ডাঃ সানের আদর্শ এবং উদ্দেন্তের ব্যাখ্যা লইয়া ধতভেদের 

আর অন্ত নাই । কিন্ত তথাপি একথ! মনে ফর! অধৌভিক নে 
থে অহূরভবিষ্যতে যখন মহ্থাচীনের সমস্ত রা্নৈতিক দল 
মভামত প্রকাশের নিরছ্ুশ স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন 
দেশের রাজনৈতিক এবং অভ্বিধ সমস্যাগুলির সর্বজনএহ 

প্রকট! সমাধান মিলিতেও বা পারে । ১৯৪৩ সালে গঠিত 
“ফঘিট কর প্রোমোটিং দি রিয়ালাইজেসন অফ কন্টিটিউশভাল 

গবণণমেন্টের জাতীয় মহাপরিষদ ( 186101)8] 4450101)19 ) 

গঠনে সহায়তা করিবার এবং পরিষদের চীনের ভবিষ্যৎ রাষ্রঁ- 

বিধি গ্রহণ করিবার কথা। যে কমিটি পরিষদ নির্বাচন 

করিবে তাহাতে কমুযুনিষ্ধ এবং কুযুঙমিপ্টাং দলভুক্ত সদস্য 
ব্যতীত এক জন মুসলমান, এক জন তিব্বতীয়, এক জন 

শ্ীলোক এবং চার জন অপরাপর দলভুক্ত স্বন্তও রহিয়াছেন। 
এই শেষোক্তগুলির কোনটিই সরাসরি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত 
না হইলেও আজ পর্ধ্যস্ত সরকারীভাবে তাহাদের বৈধতা 
স্বীকৃত হ্য় নাই ।? 

ডাঃ সানের “খি. প্রিশ্সিপলসে'র উদ্দেস্ট ছিল চীনের জাতীয় 
সার্ববভোমিকতা প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার সৌকর্ধ্য সাধন । 

১৯৪২ সালে ইংলগু এবং আমেরিক1 চীনে তাহাদের 
রাষ্-সীমার বহিভূতি অঞ্চলের (17568-6017160115]15 ) 
কর্তৃত্বাধিকার, অর্থাৎ কোন ইংরেজ বা আমেরিকান চীনদেশে 
কোন অপরাধ করিলে ইংরেজ বা আমেরিকান আদালতে 

অপরাধীর নিজের দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে তাহার 
বিচার করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পরে 

করাও তাহাদের দৃষ্ঠান্ত অন্থসরণ ফরে। কলে বিশ্বের 

ঘরবারে চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হুইল। অর্জ-উপনিবেশ 
চীন নামে স্বাধীন হইল লত্য, কিন্ত: বু কঠিন এবং জটিল 
লমস্যার সমাধান এখনও বাকী রহিয়াছে । 

তারপর গণতন্ত্রের কথা । চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে গণ- 

জাপ-মুদ্ধ কালে চীন শনৈঃ শটনঃ গণতান্ত্রিক আদর্শের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে । এই প্রগতি ১৯১২ হইতে ১৯৩৭ সাল এই 

পাদ শতাবীর অগ্রগতি অপেক্ষ1 নিঃসন্দেহে স্প$ এবং ক্রুততয়। 

মুদ্ধকালে গঠিত জনগণের রাক্গনৈতিক পরিষদ সরকারের 
ফারধ্যের সমালোচনার অধিকারী । ইহার সহিত পরামর্শ 
কন্সিতে সরকার আইনতঃ বাধ্য । প্রাঙ্দেশিক পরিষদ এবং 

মগরাঞলের ও গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও আজ আর 

% চীদের ভবিষ্যৎ র্বাষ্-বিবি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে । 
কিন্তু কর্যুমি্ ছল এই অভিনব র্বাষ্রবিবি গ্রহণ করিতে অসমত 
হৃইয়াছেন।--লেখক | 

প্রবালী 

নস 

১৩৫৩ 

নিজেদের জ্বাক্বিত্ব অথবা লমালোচনা করিবার ও মতাদত 
প্রকাশ করিবার অধিকারের প্রতি অনবহ্িত মছে। 

১৯৩৬ সালে নানফিং-সরকার রচিত যে রা&-বিধির খসড়া 
সম্প্রতি গৃহীত হৃইয়াছে, তাহাতে একটি জাতীয় মহা-পরিষদের 
হস্তে রাষ্ট্রের সার্বভোম ক্ষমত! অর্পিত হইয়াছে । পরিষদের 
১২০০ প্রতিনিধির মধ্যে ৬৬৫ জন বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
নির্বাচিত হইবেন । ৩৮০ জন থাকিবেন তুম্যধিকানী এবং 

বিভিন্ন ব্যবসাম্সী সন্প্রদ্দায়ের প্রতিনিবি। অবশিষ্ ১৫৫ জন 

তিব্বতীয়, মোঙ্ষোলীয়, মাধ এবং প্রবাসী চীনাগণ কর্তৃক 

নির্বাচিত হইবেন । ৬ বংসর পর পর এই মছাপরিষদের নুতন 
নির্বাচন হইবে এবং ৩ বৎসর পরে একবার ইহার অধিবেশন 

হইবে । ছুই অধিবেশনের অন্তর্বস্ীকালে 'লেজিসলেটিত 

ইউয়ান' বা ব্যবস্থা-পরিষদ মহা-পরিষদের স্থান গ্রহণ করিবে । 

পরিষদের আইন প্রণয়ন করিবার এবং বাছ্েট মঞ্থুর করিবার 
অধিকার থাকিবে । সন্ভ-গৃহীত রাষ্র-বিধিতে রাষ্রপতিকে বন্ধ 
বেশী ক্ষমতা দেওয়৷ হইয়াছে | একমাজ রাষ্পতিই যুদ্ব-ঘোষণ!, 

যুদ্ধ-বিরতি এবং এতৎ সংক্রান্ত যাবতীয় জাদেশ দিবার ও বিৰি- 
ব্যবস্থা করিবার অধিকারী | জাতীয় বাঞ্িনীর তিনিই সর্ববাধি- 
নায়ক । পররাইঁ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই হইবেন মহাচীনের 

একমাত্র মুখপাত্র । জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে রাগ্রপতি 
আবন্তক আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 

করিতে পারিবেন । ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন- 
পরিষদের পুনর্বিবেচনার জন্ত প্রেরণ করিবার অথবা জাতীয় 
মহা-পরিষদ্দের নিকট পেশ করিবার অধিকার তাহার থাকিবে। 
রাষ্রের সর্ধবোচ্চ কর্ধাচারিগণ রাগ্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইযেন। 
কর্মচারী নিয়োগে কিন্তু রাগ্রপতির ক্ষমতা! নিরক্ুশ নছে। 
'একৃজামিনেশন ইউয়ান? বা “পরীক্ষা পরিষদ" প্রথমতঃ স্থির 
করিবে কাহার! রাব্বকর্মে নিযুক্ত হইবার যোগ্য এবং রাপ্র- 

পতির মনোনয়ন এই অনুষোদিত প্রাথথগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকিবে ৷ ইছা! অপেক্ষাও বড় কথ! এই যে, রাষ্রপতি যাবতীয় 

ব্যাপারে জাতীর মহা-পরিষদের কর্থৃত্বাধীন থাকিবেন। জাপগতি 
উঠিবে যে মহা! পরিষদ তিন বংসর পর পর জাহুত হইবে । 

এমতাবস্থায় রা্্পতির পক্ষে উক্ত পরিষদকে উপেক্ষা করা 

মোটেই কঠিন হইবে না। উত্তরে বল! যাইতে পারে যে, 

রাগ্রবিধিতে ধে পন্ত্রী-পরিষদসমূহ্রে ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, 
প্রায়ই তাহাদের অধিবেশন হইবে এবং প্রাদেশিক পরিষদঘ- 
গুলির মধ্যস্থতায় তাহার! কেন্্রীয় সরকারকে জনমতের সহিত 
পরিচিত করিবার গ্ুঘোগ পাইবে । এই ভাবে জনমতের 
সহিত সরকারের সংযোগ রক্ষিত হইবে । দুতরাং জোর 
করিয়াই বলা যাইতে পারে 'যে, সম্প্রতি গৃহীত চীন-রাধ্রবিবি 
ঘু'টনাট ব্যাপারে পূর্ণমাজায় গণতাম্িক না হইলেও জাঘর্শের 
দিফ হইতে ইছায় ভিডি গণতান্রিক। 
কর়ুনি্-ব্যুওমিন্টাং ধিরোধ এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জম্পর্য 



দাখ | যুদ্ধোস্তর মহাচীন ৪৭ 

আভ্যন্তরীণ রাধননীতি-ক্ষেত্রে চীনের সর্ববাপেক্ষ। গুরুতর লমভা। 
জাতিয় অনৃষ্ঠাকাশে যেদিন হর্ষেযাগের কফ মেঘ ঘনাইয়া 

আপিয়াছিল, জাতির স্বাধীনতা এমন কি তাহার লতা পর্য্যগ্ত 

যেদিন বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা! দেখ! দিয়াছিল, সেই চরম 
হ্ষিনে এই ছই প্রতিন্থ্ী দলের প্রত্যেকেই মাতৃভূমির স্বাধীনত। 
রক্ষার জন সর্ব পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছে । ইতিহাসের 
পৃরায় তাহাদের অপূর্ব আস্ত্োৎসর্গের কাহিনী অমর হইয়া 
থাকিবে । চীনের অন্ততম প্রধান কয্যুনি& নেতা দ্বেনারেল 
চটের কথায়-__ | 

40900010001 11001081080 91729800 69 00: 60 0: 

[0])94)0গ 00008 10) 0001109, 9100 95 19021 08৮ 01 007016% 

60018 001)1100 001 210910) 

অর্থাং কমুযুনিষ্ঠরাই চীন অভিঘানফারী জীপবাছিনীর শতকর! 
উনসতর ভাগ এবং জাপ ঠাবেদার চীন-সৈঙ্ের শতকরা 

পঁচানব্বই ভাগের সহ্বিত লড়াই কণিয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক 

টুঁয়া্ট গেল্ডাপ্ের মতে কম্যুনিষ্টর! চীনের তিন লক্ষ বিশ হাজার 
বর্গমাইল পরিমিত স্থান শক্রকবল মুক্ত করিয়! জাপ-অবিকত 

অঞলসমূছের মোট বিশ কোটি অধিবাসীর মব্যে নয় কোট 
অধিবাসার মুক্তিসাধন করিয়াছে । অথচ এই মুদ্ধকালেও মধ্যে 
মধ্যে ক্ানিষ্ট-কথযুওমিণ্টাং বিরোধ এবং সঙ্র্ষের কথ! শোন! 
গিয়াছে । বিভিন্ন শ্থত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে এই বিরোধের 

জজ প্রধানতঃ চিয়াৎ কাই-শেক পরিচালিত কাওঘিপ্টাংকেই 

দোষী মনে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে “এক কাঠি 
বাজে না।, 

১৯৪৩ সালে নবেদ্বর মাসে উত্তর-চীন হইতে লগুনের 

“াইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছিলেন যে, চুংকিং 
জাতীয় সরকার কন্থ্যশি& অধিকৃত স্থানগুলির পার্খবর্তী অঞ্ল- 
সমুহ অবরোধ করিয় রাখিয়াছেন। 

পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে “দি ওয়ার ম্যাগ দি ওয়ার্কিং 
ক্লাস' পত্রিকান্ধ মিঃ এ, আনারিন চুংকিং সরকারের বিরুদ্ধে 
শিশ্নলিখিত পাচ দফা অভিযোগ করেন-_ 

১1 প্রতিক্রিয়াপন্থী, যুদ্ধশিপানূ এবং জয় সপ্বন্ধে হতাশ 

মেতৃত্বন্দ কর্তৃক চুংকিং সরকারের নীতি প্রভাবিত হয় । মিঃ 
আভারিন এই নেতৃবৃন্দকে যুগোলাতিয়ার মিহাইলোভিচের 
সফি তুলন করিয়াছেন । 

২। জা লক্ষ জাপ ঙাবেদার চীন সৈজ্ের শতকরা নব্বই 
জন পূর্বে সরকারী সৈমদলতুক্ত ছিল। এরই অমত্ত সৈজের 
অধিনায়কগণ দেশপ্রোহী মীরজাফরের ভূমিকা! অভিনয় 
করিতেছেন । 

৩। চীনের আভ্যত্তরীণ সম্পদসরৃহ্রে উন্নতি সাধন বা 
তাঙ্ছার বথাযোগ্য ব্যবহারে জনসাধারণ কোন সরকারী 
লাহাষ্য পায় না। পক্ষান্তরে সরকার নিন্নস্থশ ফা্টকাবাছির 
প্রত দিয়া থাকেন। 

৪। চিয়াং কাই-শেকের অন্তরঙ্গ এবং পরম আস্থা” 

ভাঙ্গন হো-ইং-চিন প্রম্থখ সৈভাব্যক্ষগণ ক্যুওমিণ্টাং বাহিনীর 
সর্বাপেক্ষ! দুসক্িত এবং হুদ্ধর্ঘয অংশকে জাপানের বিরুদ্ধে 

নিয়োক্ষিত না করিয়া তাহার সাহায্যে ত্বদেশপ্রেমিক কম্্যুনিষ্উ 
বাহিনীকে উত্তর চীনে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাছেন। 

৫। সম্মিলিত কন্যুনি-কুযুওমিন্টাং সরকার গঠনে বাধ! 

দিয়! ক্যুওযিণ্টাং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্খচারিগণ জাতীয় এক্য 

স্থাপনের পথ খিদ্বলন্ুল করিয়! জাতীয় সমর-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত 
কন্িতেছেন। 

মুদ্ধাবগানের পর হইতেই কমুযুনিষ্-ক্যওমিণ্টাং বিরোধ 
তীব্র হইতে তীব্রতর হুইয়! অবশেষে জর্ধবনাশা গৃহ-যুদ্ধে় 

আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বৈদেশিক শঙ্িপুঞ্রের মধ্যে 

কেছ্ ক্যুওমিন্টাং এবং কেছ বা আবার কমুযুনি্ দলের প্রতি 

সহাহুভৃতিসম্পন্ন । ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি প্রধান শভিন 
চুংকিতে অবস্থিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্বে অভিযোগ 
শোন! গিয়াছিল যে, তিনি ক্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাৎ সমস্ত! লমা- 
ধানের পথে প্রতিবন্ধক হুষি করিতেছেন। 

অনেকে আশঙ্কা করেন যে কম্যুনি্-ক্যুওযিপ্টাং বিরোধের 
অবসান না হইলে অদূরভবিস্যতেই হয়ত মিঃ দ্বিন্না এবং তাহার 
সাধের পাকিস্বানের চৈনিক সংস্করণের কথা! শোন যাইবে । 

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, যে সমস্ত ফারণে 
ভারতীয় পাকিন্থানের উত্তট কল্পন! সম্ভবপর হইয়াছে, সে 
সমস্ত কারণ--- প্রগতিগীল চিপ্তাধারার বাহক একটি রাজনৈতিক 

দলের সহি প্রতিক্রিয়াপস্থী অপর একটি দলের মতানৈক্য 
ও প্রতিদ্বন্থিত| এবং শ্বীর শ্বার্থরক্ষার জজ তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক 

শেষোক্ত দলকে প্রশ্রয়দান --চীন এবং ভান্রতবর্ধে সমভাবে 

বিধ্যমান। 
কমুানি&-ক্যুগমিপ্টাং বিরোধের অবসান ঘটাইবার ছইটি 

মাত্র পথ আছে। হয় কম্যুনিষ্টগপকে তাঙ্ছাদের ঘাবতীয় 

সৈন্য-সামস্ত, সমরোপকরণ কুযুওমিষ্টাং দলের হাতে তুলিয়! 
দিয়] রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব লাভের প্রয়াস পরিত্যাগ 

করিতে হইবে আর না হয় ত ক্যুওমিণ্টাংদলকে রাজনৈতিক 

একাধিপত্য পরিত্যাগ এবং জনসাধারণের ভোটের অধিকার 
স্বীকার করিয়া প্রক্কত গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত করিতে 
হুইবে। 

কর্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাৎ বিরোধের মূল কারণ কি? সমাজের 

মেরুদগ্ড কৃষক সম্প্রদায়কে পর্বগ্রধত্বে রাজনীতিক হোয়াচ 
হইতে বাচাইয়! ক্ষমত] বজায় লাখ! ক্যুওমিন্টাং দলের উদ্ধেন্ঠ । 

এ্রইজডই এই দল আজ পর্যযস্ত একটিও সাধারণ নির্বাচনের 

ব্যবস্থা! করে নাই। পক্ষান্তরে করুযনিষ্টঠগণ কৃষক সন্্রদায়কে 

একটি সক্রিয় রাজনীতিক শক্তিতে পন্বিণত করিতে বন্ধপত্ি- 

কর। জনগণের সাহায্যে ত্বদলের শক্তি পংরক্ষণ, সংবর্ধন 
এবং পরিণামে রাই্র-কর্তৃত্ব লাভ তাহাদের উদ্দে্ঠ। 



৪০৮ 

জাপনুদ্ধকালে কর্যুনিষ্ঠগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত কমিবার 
জন জনসাধারণের হাতে জঙ্্ দিবার দাবি জানাইয়াছিলেন। 
ক্যুওমিপ্টাং সরকার এই দাবীতে কর্ণপাত কয়েন নাই | জাপ- 

রুদ্ধেয় প্রথমাববি পরিসমাপ্তি পর্ধ্যস্ব চীনের অস্শন্ত্র এখং 
সর্ধববিধ লমরোপকরণের একাস্তই জপ্রাচুর্ধ্য ছিল। চীনের 
দিআঘর্গ তাহাকে যে পন্লিমাণ সাহায্য করিতে পান্নিতেন 

তাহার একাংশও করেন নাই। কহুযনিষ্গণ বলেন যে, 

প্রয়োছ্নের তুলনায় একান্ত অপ্রচুর যে অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর- 
সম্ভার চীনের ছিল তাহারও স্কায়সঙ্গত অধিকার হইতে 
কম্যুনিষ্বাহিনী বফিত হুইয়াছিল। 

যত দিন মুগ্ধ চলিতেছিল, কমুযনিষ্টগণ বার বার ক্যুওণ্টাং 

বাহিনীকর্তৃক কম্যুনিষ্শাসিত অঞ্চলসমূহের অবরোধ প্রত্যাহা'র 
কিবার “লেও-লিজ' চুক্তি অগ্রযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণ 
কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিণ্টাংবাহিনীকে সমান ভাবে দেওয়ার 
এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্বময় কর্তত্বের অবসান 

ঘটাইয়া সর্বদলীয় সরকার গঠন করিবার দাবী জানাইয়া- 
ছিলেন । 

উদ্বিখিত দাবিগুলির কোনষ্ই পুর্ণ করা হয় নাই। স্বীয় 
নীতির সমর্থনে কৃযওষিপ্টাং সরকার খলিয়াছেন যে কমুযনিষ্গণ 
অবৈধ ভাবে তাহাদের সৈল্পসংখ্যা বন্ধিত করিয়াছেন এবং 

বরাবর শত্রুর সফ্িত বাশিজ্যিক আদান-প্রদান করিয়াছেন । 
ক্যুওষিপ্টাং দলের কম়ুযনিষ্ট-ভীতি কমুযুনিষ্-ক্যুওমিষ্টাং 

এক্যের একটি প্রধান অন্তরায় । প্রথমোক্ত দল মনে করেন যে, 
কমুযুনিষ্গণ সুযোগ পাইলেই স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলে এমন একটি 
শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত করিবেন যে, তাহাকে তাবে 
রাখ! কেঞ্জীয় সরকারের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইবে ন|। 
ভাঙাদের ধারণা যে একবার কযু]নি্ দ্চের বৈধতা স্বীকার 
করিলে কোনক্রমেই জার তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখ! 
যাইবে না। 

আগত-প্রায় যুগে অভান্ড দেশের মত চীনেও প্রগতিপন্থী- 
ব্বিগের কর্তৃত্ব প্রতিচিত হইবে । কমুযপিষঞ্ ব্যতীত প্রগতিপন্থী 
আরও রাজনৈতিক ছল চীনে রহিয়াছে । একটিমাত্র রাজ্গ- 
নৈতিক দলের একনায়কত্বের অবসান আসন্্র হইয়! পড়িয়াছে। 

এত দিম পর্যন্ত চীনের রাজনীতিক্ষেত্রে কুযুওমিন্টাং দলের 

একাবিপত্য চলিয়াছে ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহ! অঙস্ভব। 

অভাভ দলের মতামত উপেক্ষ! করিবার পিন চলিয়া! গিয়াছে । 
সর্বপ্রকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং তাহার প্রত্যেকটিকেই 
যথাযোগ্য গুরুত্ব এবং মর্ধযাদ।| দান গণতাপ্রিক শাসন-পদ্ছতির 

গোড়ার কথা । জাপ-মুদ্ধের অবস্তস্তাবী পরিশতিত্বরূপ চীনের 
সর্ব গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রপার লাভ করিয়াছে । তুলনীয়-_ 
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প্রবাসী ১৩৫৩ 

জীবনযাত্রা সহজ এবং আীবিক্কানির্বাহু হষ্সায়াসসাধ্য না 
হইলে কোন সংক্াপর-প্রচেষ্টাই ফলবতী হইতে পারে না। চীন 
সরকার এই তত্ব জম্যকু উপলঞ্ধি করিয়াছেন এবং সাবারণ 
জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর ধিয়াছেন । 

অভ্ভা্ দেশের সঙ্গে তুলনায় চীনের মস্ত একটা পুবিধা 

আছে। স্বাবলদ্বন চীনের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান 

বৈশিষ্ঠ্য । একট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক । গৃহনি্্ঘাণের প্রয়োজন 

অন্থভব করিলে চীন-ক্কষক অযথা কালক্ষেপ না করির! প্রয়ো- 

জনীয় ব্যবস্থা অবলগ্বন করে । পক্ষান্তরে ইৎলগু প্রভৃতি দেশে 

বাসগৃহ-সমন্তা উপস্থিত হইলে কোথায় এবং কি ধরণের গৃছ 
নির্শিত হইবে আর কাহারাঁই বা গৃহ্নিশ্মাণের অধিকান্ী হইবে 
প্রথমতঃ তাহা! লইয়! বিভাগীয় কর্তাঞ্জের মধ্যে দীর্ঘদনব্যাপী 

তুমুল বাদবিতগার পর কর্তব্য এবং কর্পপন্থ। নির্ধারিত হয়। 
জআখাত যত গুরুতরই হউক না কেন, তাল সামপাইষা 

উঠিবার ক্ষমত! চীনের অদাধারণ, অধাশ্বষিক বলিলেও অত্যুষ্তি 

হুয় না। দৃষ্টান্ত-্বরূপ হ্াক্ষোর কথা ধরা যাউক। “টাইপিং, 

বিঞ্রোহকালে এই নগর তিন ধার অগ্নিদগ্ধ এবং তিন বার পুশ- 

নির্খিত হয় । ১৯১১ সালে শাধ্বিপ্লবের সময় হাক্ষো পুনরায় 
অগ্রিদর্ধ হয় । কিন্তু ছুই ধৎসর পরে ১৯১৩ সালে হ্যাক্ষোতে 

এই বিপর্যয়ের চিহমাএও অবশিষঞ্ঠ ছিল ন।। কাজেহ জাপ- 

যুদ্ধের ফলে চীনের অপরিসীম ক্ষতি হইলেও যুদ্ধে যে'গদান- 

কারী রাষ্রগুলির যব্যে এই চীনই সর্ব প্রথম গা ঝাড় দিয়] 

উঠিবে আশ! কর! হয়ত অযৌক্তিক হুইবে ন!। 

মহাচীনের বিরাট জনসমগ্রির শতকরা ৮০ জন রুষিকর্শ 

দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে। জীবনধারণের জন্ত ইহার! 
একাস্বভাবেই মাতা বনগস্তরার করুণার মুখাপেক্ষী । কিন্ত কষির 
উপর অনক্কনির্ভর হ্ইয়! ম্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা 

বর্তমান যুগে সম্ভব নহে । এইজভুই চীন-সরকার শিল্পোন্নতির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতিমধ্যেই একটি 

' জ্শবাধিকী পরিকঞ্সন। প্রস্তুত হইয়াছে । রাস্তা, রেলপথ এবং 
জলপথে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, দেশের কয়লা, 
লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি যাবতীয় খণিজজ সম্পর্দের অপচয় 

নিবারণ ও ষথোচিত সদ্ব্যবহার এবং কলকারখানার সংখ্যা 

বাড়াইয়া জাতীয় উৎপাদশের পরিমাণ বৃদ্ধি এই পরিকল্পনার 
উদ্দেষ্। জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপূত থাকাকালেও- অবনত 
প্রধানতঃ এই মুদ্ধ এবং তজ্জাত সমক্তাসসফ্রে সমাধানের 

প্রয়োজনেই--শিল্প-প্রগতি সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় নাই। তিব্বত 
এবং সেচঙের মধ্যবর্তী যে পিকও প্রদেশের নামও পূর্বে প্রায় 
অপরিভ্ঞাত ছিল সেই সিকঙই আজ চীনের অভতম প্রধান 
শ্রম-শিল্প কেন্ত্র। উত্তর-চীনেও বহুল পরিমাণে শিল্পের প্রসার 
ফ্ইয়াছে। পশ্চিম চীনে লর্ধপ্রকার অনাচার এবং ভূম্যবিকারী- 
প্রথার কুফল বিশেষস্কাবে বিদ্ঞমান । কিন্ত এই অঞলেও যুদ্ধ- 

পূর্বা অবস্থা আর কিরিয়! আলিবে না। ব্রন্মদেশের সহিত 



মাছ দেওয়ার আলো 

আবার চীনের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে । চীন এবং ভ্রচ্ষ- 
দেশের মধ্যে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা! কার্যে পরিণত 

হইলে পশ্চিম এবং দক্ষিণ-চীনের প্রান্কতিক সম্পদসমূষ্ে 
কা্টতি হইবার পথে কোন অনুবিধাই আর থাকিবে না! । 
ইহার ফলে এক দিকে যেমন দেশের সম্বদ্ধি বাড়িবে অপর 
দিকে তেমনই আবার রাগ্নৈতিক ভারসাম্য স্থাপিত হইবার 
পথও সুগম হইবে । 

চীনের সর্বত্র শ্রম-সমবায় সমিতি (11)0091%] 0০- 

00278608 ) স্থাপিত হওয়ার ফলে চীন কষককে এখন 

বৎসরের কোন সময়েই আর বেকার বসিয়া! থাকিতে হয় না। 

সমবায় জান্দোলন বিহ্যাত্বেগে প্রসারলাভ করিতেছে । কিন্ত 

এখনও বন শ্রমশিল্প শ্রতিষ্ঠান গ্বাপিত হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে 

এবং যত শীত্র তাহা হয় ততই মঙ্ষল। সমবায় আন্দোলন চীনে 

যতই বিশ্তারলাত করুক না কেন, দেশের সমগ্র চাহিদা মিটাই- 
বার মত শক্তি তাহার কোন দিনই হইতে পারে না। এই 

জঙ্জই শিল্পোন্রতি চীনের পক্ষে একা স্ততাখেই আবন্তক | কিন্তু 

শিলের উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুক্িবাদের কুফলগুলি 
যাহাতে আত্মপ্রকাশ না করে তাহার প্রতি অবহিত হইতে 

হইবে । অঞ্থ! বন্তমানে যে সমগ্ঠাগুলি আছে তাহার্দের 

সমাধান হইলেও নুতন নুতন সমন্ত] সৃষ্টির ফলে জটিলতর 
পরিস্থিতির উত্তব হইবে এবং শিক্সোত্রতির প্রধান উদ্দেম্ত মানব- 

কল্যাণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে । 

দেশে নুতন নৃতন পণ্যোৎপাদন প্রয়োজন | পূর্বেকার মত 

চা, রেশম এবং অন্তান্ত ছই-তিনটি শিল্পের উপর অনগ্নির্ভর 
হুইয়! থাকিলে ৮পিবে শা। মাটির উপর এবং নীচেকার 
প্রাকৃতিক সম্পদ-সন্ভারের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। 

পণ্যোংপাদনের শক্তি এবং পরিমাণ বৃদ্ধির জ্ আবশ্তক ব্যবস্থা 

অখলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কন্মীধিগের পারিশ্রমিকের হার 

বাড়াইয়! তাহাদের জীবনযাজ্জার মানের উন্নয়ন ঘ্টাইতে 

হুইবে। 

রপ্তনিকাণী দেশগুলি চীনের শিল্পোন্ততির সম্ভাবনায় 

শঙ্কিত হইয়! উঠিতে পারে। কারণ শ্রমশিল্পে উন্নত চীন 

কেবল যে নিজের চাহি মিটাইতেই সমর্থ হইবে তাহা! মে, 

বিদেশের বাজারেও সে প্রথমোক্ত দেশগুলির প্রতিম্ন্্ী হইয়া 
ধ্াড়াইবে । কিন্ত ইহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে অদূর ভবিস্ততে 
নিজের প্রয়োজনীয় সম্ভা ও খেলে! কাপড়চোপড় এবং সাধারণ 
ঙ্ষধপত্রাদি প্রস্তত করিতে সক্ষম হইলেও চীনকে এখনও দীর্ঘ 

কালের জঙ্ উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি, কলকর্জা এবং স্ন্ঘ বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতির জন্ত প্রবানতঃ বাহির হইতে যোগানের উপর নির্ভর 

করিতে হইবে । চীনেক আধিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
এই সমস্ত গ্রিনিষের চাহ্দাও তাহার বাড়িয়া যাইবে। 

কান্ধেই চীনের আধিক ্রীবৃদ্ধিতে রপ্তানিকান্নী দেশগুলির 

জাপাততঃ আধিক অবনতির কোন জাশঙ্কাই নাই । পক্ষান্তরে 
চীনের সম্বদ্ধি এখনও বহুদিন পর্য্যস্ত তাহাদিগকে সম্বদ্ধতর 
করিয়া ভুলিবে। 

ভাঃ সানের আদর্শকে রূপায়িত করিবার পথে বহু অন্তরায় 

আছে সত্য ; কিগ্ত ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৫ সাল এই আট বংসর- 
ব্যাপী ছঃখের অফিপন্নীক্ষার মধ্য দিয়! চীনের নবজন্ম হুইয়াছে। 

নির্বম শক্তর নিষষপ্ণ আঘাত জাতীয় চরিতের দৃতা সম্পাদন 

করিয়! স্বত্যুপ্তয্ী মহাচীনকে স্ব-শক্তিতে আম্বাবান করিয়া 
তুলিয়াছে। কয়েক শতাব্ণী পুর্বে ইংলণ্ের আক্রমণের ফলে 
এই ভাবেই ক্ষটঙ্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্র গঠিত হ্ইয়াছিল। 
নেপোলিয়নের সর্ধগ্রাপী রাঙ্যলিপ্দার ফলে ইউয়োপের 
বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবোবের শ্ছঠনা এবং বিকাশ ত সেদিনের 
কথা । আর সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অংশতঃ বাহিরের 
জাধাতের ফলেই ত অখগ্ড ভারতীয় জাতি-গঠন প্রায় সম্পূর্ণ 

হইয়া আসিল। ্ 
জাপ-সুদ্ধের ফলে চীনের গণ-মানসের বিরার্ট বৈপ্লবিক 

পরিবর্ডন সাধিত হুইয়াছে। ব্যঙ্ির উপর পরিবারের প্রভাব 
হ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ডন | যুদ্ধের ফলে চীনের দৃষ্টি- 

ভঙ্গী উদার এবং দৃষ্টি-কোণ প্রসারিত হইয়াছে । চীন নাগরিক 
আজ নূতনভাবে চিত্ত! করিতে শিখিয়াছে। সে আছ চিন্তা 
করে সমগ্র জাতির কথা। জাতি-মানসের এই রূপাস্তরই 
চীনের সাধনার উত্তরসাধক হুইবে। 

« দেওয়ার আলে। 
জ্রহেমলত! ঠাকুর 

“দেওয়ার আলো!” ছালো ছালো, নেওয়ার কথ। তুলে যাও, 
অন্ধকারে যে ধন আছে আলোয় তারে মুক্তি দাও । 
সত্য যারা ব্যক্ত তারা, গোপন তাদের কিছুই নাই, 
নিষ্ভকিতার সাধন তাদের, আসন তাদের সকল ঠাই । 
খোল! আকাশ তাদের প্রকাশ আপন বুকে ধারণ করে, 
অবাক তাদের অবাধ গতি বিমগ ভাতি তিথির হরে। 
আলোর পথে পথিক তার! পথে পথে তাদ্দের বাসা, 
আশার বানী বহন করে স্বচ্ছ তাদের মুখের ভাষা, 

মানুষ তার! সফল তারা মানবজাতির তারাই গুরু, 

দৃষ্টি তাদের আগুন-ঝর! প্রেমের রসে কল্সতরু ।' 

দিয়ে গেল, ফেলে গেল, রেখে গেল পথে আলো; 

ছনিয়াখানার হুয়ার খুলে পথে “দেওয়ার আলো” হালে । 

ছনিয় শুধু দেওয়ার খেলা, এই খেলা তে] নয়কে! সোজা, 

খেলতে গেলে দেওয়ার ছলে বইতে হবে পথের বোঝা! । 



শিক্ষায় চিত্র-বিছ্ধা 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 
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স্পটে খা 

চিত্র-বিভা্টী আমাদের বর্ণ-বিভাস অর্থাং লিখতে িখবার 
ঢেয় আগেই প্রচলিত ছিল। আদিম যুগে মানুষ লিখতে 
শেখে নি, কিন্ত তার মনের ভাব প্রকাশ করবার প্রয়োজন 
হয়েছিল। মাঁট এবং পরে পাথরের উপর নান! রকম ছবি 
এঁকে তখন মনের ভাব প্রকাশ কর! হ'ত। এই সব ছবিই 
ক্রমে সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়ে অক্ষরে এসে দাড়িয়েছে । 

সভ্য মানুষ যার! তাদের মধ্যেও আমর! দেখতে পাই, 

তারা! লিখতে পারে না__ফিন্ত জাকতে পারে। প্রাগৈতি- 
হানিক যুগের আমাদের পূর্পুরুষগণও লিখন-বিদ)] প্রচলিত 

হওয়ার ঢের জাগে প্রাীদিগের একটা! মোটাযুট ছবি (1000 

82007988100 ) একে গিয়েছেন । 

538১ 
মামসিক শক্তির বিকাশ হওয়ার প্রথম অবস্থায় কাগজ 

পেন্সিল ব1 খড়িঘার্ট পেলে শিশু যে সব বস্তর মধ্যে এবং যে 
লব জীব-ন্তর সঙ্গে বাস করে চিত্রে তা প্রকাশ করবার 
চেষ্টা পায়। কারও পরিচালন! ব্যতীত আপনা হতেই শিশু- 
মনের এইক্সপ বিকাশ লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথমে শিশু যা 
খাকবে, ত! সাধারণের বোবগষ্য না হলেও সে কিন্ত তখনই 
তার একট! কিছু নাম দেবে। 

তারপর বয়োমবদ্ধিয সঙ্গে লে যাঁঞাকবে, তার একটা 
আকার দেখা দেবে। এই সময়ে সে মানুষ, বিড়াল প্রভৃতি 
প্রা এবং ঘর-বাড়ী ইত্যাদি যে সব ছিনিযের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং যে সব জিনিষের সম্বন্ধে তার নিধি 
ধারণ! আছে, তারই ছবি াকবে। তারপর মানসিক শি 
সবদ্ধি পাওয়ার সঙ্ষে সঙ্গে লে ভাকবে--ধরের দরজা-ক্বানাল! 
এবং আরও নান! টুকিটাকি ঝিনিষ। মাহ্ছষের ছবিতে 
তখন দেখা দেবে হাত-পা, কারও বুথে থাকবে গৌোফ, ফায়ও 

মাথায় পাগড়ী, কারও বা! টুপী। 

চিন্তাধার! উন্নতি লা করায় সঙ্গে সঙ্গে সে জাকবে গাছ- 
পালা, জীবন্ত, আকাশ, মেঘ, নদীর মধ্যে নৌকা-_-এই লব । 
গুলিয় সামঞ্জটা হয়ত তার ঠিক হবে না, বর্ণ-বিজ্ঞাসও হত 
ঠিক হবে না। 

গুণটানা রাক্ষুসে বুক্ধী 
শিল্পী £--চিএলেখা- বয়স ৪ বৎসর রেখা চত্রবর্তী-বয়স ১৭ বংসয় 

শিশুকে প্রথম যে চিত্র জাকতে দিতে হবে, সে চিত্র হবে 
তার চিন্তাকে বাইয়ে প্রকাশ করবার একট! সুযোগ । যে বস্ত 

এই সে জাকবে, সেটা হবে সেই জিনিষ যা! তার চিত্তে সব 
চেয়ে পরিফারভাবে রেখাপাত করেছে। 

এইভাবে ছবি আকায় শিশু-মনের শ্জনী-ক্ষমত] বৃদ্ধ পায় 

এবং একটা! কিছু হুটি করার মধ্যে যে অন্থরাগ, সেটা তার 
শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এই কাজে শিঙ্পীর মনে একটা 
পরিভার-পরিচ্ছপ্নতা ও সমতা বোধ, এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করবার নিপুণত1 জাগিয়ে তোলে । তার কলে, মস্তিক ও স্নায়ুর 
মধ্যে এমন একটা সামঞ্কন রক্ষিত হয়_যা আর কোনও 
উপায়ে হওয়ার সন্ভতাবনা! কম । এই শিজ্পকুশলত1 এবং 

সৌন্দধ্যোপলন্ধি পরিণামে মনে একটা নির্মল আনন্দ এনে 

দের । মনঃশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও বিকাশ হয় এবং 
এই শিল্প-কুশলতাকে বুদ্ধিমভার সঙ্গে পরিচালন! করলে চতু- 
স্পার্খবস্থ দুন্দর ছিনিষের উপর একটা! আকর্ষণ এবং অন্থরাগ 

জন্মে। উত্তর জীবনে রাত্ভাঘাট এবং গৃহাদি নিশ্বাণে, গৃহসজ্জা 
এবং সমগ্র চরিতে এর সুফল দেখা! দেয়। 

এই সব ফারণে চিত্র-বিভ! বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাতুক 

করবার উপযোগিত! যে অপরিসীম সে বিষয়ে যতদৈধ মেই। 
কিন্ত কিছুকাল আগেও বিষ্ভালয়ে যেভাবে চির-বিভা 

শিক্ষা দেওয়া! হ'ত, সেটাকে অশিক্ষাই বল! যেতে পারে। 
কারণ তাতে মমেয় বিকাশ না হয়ে ক্ষতিই হত বেশী। 

শিশুর কাছে যা অর্থহীন, এমন একটা চিত্রের আদর্শ তার 
সম্মুখে রেখে তাকে সেট! নকল করযার আদেশ দেওয়া হ'ত। 

এইজ ছাত্রের পক্ষে তখন চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ক্লাসটা ছিল 
নিতান্ত নীরস । প্রকৃত চিত্র-বিভ! শিক্ষা! এতে হয় না; ফাক্রণ 
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যতক্ষণ না মনে একটা! অহ্সন্ধিংসা ও আননের স্মরণ দেখা 
দেয় এবং যতক্ষণ না যে চিত্রটা াকতে হবে তাতে সম্পূর্ণ 
মনোযোগ আক্ক& হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা খলতে আমর! 
মনের যে অঙ্থপীলনের কথা বুঝি, তা ছাত্র কিছুমাত্র লাভ করতে 

পায়ে না। 

চিত্রলেখা-_ বয়স আট বংসর 

এইজন যে চির আকতে হবে, সে বিষয়ে ছাত্রের মনে 
যাতে উৎসাহ জাসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। 

পাশ্চাত্যের একজন চিস্তাশীল ব্যক্তি বলেছেন-_ 
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এ সম্বন্ধে 

70, মা দা এনুশাজ 

হবি ্াকতে হলে কি কিজিনিষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে 
এখন কিছু আলোচনা কর! যাক। 

চক, কাঠকয়লা, পেন্সিল, রবার, কলম, তুলি, জল, রং 
, এবং কাগজ এইগুলি হচ্ছে চিত্র-বিষ্ভার প্রধান উপকরণ । 

মনোদ্কাব প্রকাশের উপায় ঘেমন ভাষা, চিঅ্ও তেমনি 
মনের ভাব প্রকাশ করে; কিন্ত প্রকাশ করবার একটা কিন্তু 
ভাব বা! বিষয়-বন্ত যদি না থাকে তা হলে চিত্রা স্ষিয় দিক 
দিযে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেইজন্ত প্রথম শিক্ষার্থীর কাজ হচ্ছে 
বিষয়বন্ত সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ পরিফার জ্ঞান ও ধারণা পোষণ করা । 

অর্ধাং কোনও একট! জিনিষ আকবার চেষ্ঠা করার আগে 
সেই জিনিষটার স্বরূপ বুদ্ধি দিয়ে যথাযথ ভাবে বিচার করে 

দেখতে হবে । দৃগ্টির পিছনে যার ঘত গভীর চিন্তা থাকবে 
দেখার্ট1 তার হবে ততথানি যথাযথ । ৮116 059 5988 

. 01015 1186 ৮/10101) 16 00110659009 0091 €0 ১06. 

কোনও একটা ছবি জাক! যে খারাপ হয় তার কারণ, 
তার পিছনে চিন্তাটা থাকে ভাসা ভাসা বা অল্প&। সাত- 
তাড়াতাড়ি কোন জিনিষ একে ফেলার চেয়ে অঙ্কনে প্রত 

হবার আগে শিশুর পক্ষে & জিনিষের জাক্কৃতি সব্বন্ধে নিবি 

মনে চিত্ত! করাটা ঢের বেশী দরকারী । 
চিত্র সাধারণতঃ ছু-রকমে কর! হয়ে থাকে । ফোনও 

বসন্ত দেখে তদকুসারে আকা (0৮10০018106) এবং কোনও 

প্রকটী আদর্শ দেখার পর সেটা শিঙ্গীর স্বতি থেকে আকা! 
(00910075 18108) । 

কিন্ত পৃথিবীতে ত বন্ধ অভাব নেই] লগ্মুখে না 
থাকলেও আমন! স্বতি থেকে তাদের আফতে পারি । প্রশ্ন 

হচ্ছে, পৃথিবীয় বন্তগুলির মধ্যে কোনটি সন্পল, কোনটি 
বক্র, কোনটি বা গোলাকার ইত্যাদি--এখন এদের মধ্যে 

আগে কোন্ শ্রেয় চিএ আরম হবে? এক উত্তর 

দেওয়া! শক্ত । শিল্পকুশলীরা বলেন, সেটা শিল্পী মনেন্ 
গড়নের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ শিল্গী 
আগে সরল রেখ! দিয়ে আরম্ভ করে 'তারপর গোলাকার 
ও ভিম্বাকার এবং তার পর অজ্ভান্ত জাকারের ছবি এ্রঁকে 

থাকে । মনে মাখতে হবে, শিল্পী দৈনন্দিন জীবনে যে সব 
জিনিষ বেশী দেখে তাদের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘনিঠ এবং 

তাদের একেই তার সব চাইতে বেশী আনন্দ । “হ্র্টি়ানক্দষ 
আনন্দের ভিতর দিয়ে গানের মত ছবিকেও ফুটিয়ে তুলতে 
হবে। 

স্বৃতি-চিত্রে সাধারণতঃ কোনও একটা জিনিষ চার-পাঁচ 
মিনিটের জঙ দেখতে দিয়ে ওটা সরিয়ে ফেল! হয়। এই অঙ্ 

সময়ের দৃষ্টিতে এ বণ শিল্পীর মনে যে রেখাপাত করে সেইটাই 
তাকে চিত্রে প্রকাশ করতে ছম্ব। 

বিড়াল 
পার্ধসারথি- বয়স ছয় বংসর 

শুকর 

পেন্সিলের কাজ শেখবার পর তুলির কাজ; তারপর 
আলো-ছায়ার সন্িবেশ। এ ছাড়াও আছে কার-কাজ 

(10981217), অক্ষর-সন্গিবেশ (1,66610100)১ তলের সমতা, ব! 

অসমতা! (163060799) এবং বর্ণ-বিষ্ঞাস (0010051706) | বর্ণ- 

বিস্তাস ষন্বন্ধে সবিশেষ বল! এখানে সম্ভব নয় । মনে রাখতে 

হবে, হলদের উপর কালো! রং সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে এবং 
সবুজের উপর লাল রং দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচেয়ে কম । 

শিক্গীর মন যখন বস্তর আকার, বর্ণ ছাড়িয়ে যায় তখন 
সেহাত দেয় প্রতীকে (957090110) এবং দৃষ্াঙ্কন বা] ক্ষেটিতে। 
প্রতীক-চিত্রের পিছনে থাকে একটা! গন্তীর অর্থ। কেউ ফেউ 
মনে করেন আমাদের দেশের প্রতিমাগুলিয় মব্যে এই গভীর 
অর্থ জাছে। কালীযূর্তিকে স্থান (81809), কাল ( (119 ), 
ও কার্ধ্য-কারণ সন্বদ্ধের (080891165 ), জতীত মহাশক্তি 

(৫69758] [00৬০1 ) ধরা হয়। হুর্গ! প্রতিমাকে কেউ কেউ 

বলেন, প্রাতঃ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহছের প্রতীক এই জ্যোতিরনী হৃষ্তি। 
স্বত্তিক] চি (ক্র্য্যের গতি, পূর্বে উদয় ও পশ্চিমে অত্তবান্র] ) 
সৌভাগ্যের প্রতীক । একটা! সাপ তার লেজটাকে মুখের মধ্যে 
দিয়ে বৃত্ত রচনা! করেছে, এই ছবিট হবে অনন্তের (669:0105) 
প্রভীক । ব্ছর্ধাণ কাম ব] ভালবাসার চি, নিক্কিতে দুধায় 
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ভাম্রবিচার, প্র্দীপে জীবন এবং বফৃ-যন্তে বুঝায় বিজ্ঞান। 
বিভিন্ন দেশে এই রফম বিভিন্ন প্রতীক চলে আসছে। 

অধ্বিত চিন্রেয় মত বিভিন্ন রংও বিভিন্ন মানসিক অবস্থার 
প্রতীক । সাদা! রং পবিভ্রতার) লাল হিংসার, হলুদ ধর ও 
সততার, ষবুন্ধ প্রাচূর্য্যের, আশা] ও যৌবনের এবং কালো রং 
ত্য শুন্যতা, ছঃখ বা হতাশার প্রতীক । 

কবি যেমন কোনও বিষয়-নগ্ততে তার ব্যক্তিগত অনুভূতি 

সংযোগ করবায় অধিকার রাখেন, শিক্পীও তেমনি বন্তর দাস 
মন-_-বন্তকে ছাড়িয়েও তার মনের উপলব্ধি কাজ করতে 
পারে। এখানে শিক্গী স্বাধীন । হৃষ্ঠাঙ্চন বা ক্ষেচিছের কথাই 
আমি বলছি এখামে। টার্নারের একখানি হ্র্ধ্যান্তের ছবি 

দেখে একটি ভত্রমহিল! বলেছিলেন, এটা কি স্ঘযান্ত ? কিন 
' এমনতয় সধ্যান্ত ত দেখি নি কখনও | 

কি চান না? 
প্রান্কতিক দৃষ্ঠ-চিত্রা্ছনের মধ্যে একটা! স্বাধীন, আত্মহারা 

ভাব জাছে, অসীম আনন! আছে। হাজলিট এ সম্বন্ধে 
বলেছেশ-__- ৃ 
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ডাকা 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

১ মোর আখিবলে-তে্ক! ওই নাম, 
মোর ফেন মনে পড়ে, আমার শাস্তি, মোর প্রাণারাম, 

মুগে যুগে জামি তোমারে ডেকেছি রসন| বাসন! হর্দি-রলায়ন 
ষুট-অস্কুট স্বরে । ওই নামে মধু ক্ষরে। 

গিরির শিখরে, সাগরের তলে, ৪ 

ডেকেছি তোমারে নিতি নানা ছলে, ওই নাম মোরে উজান বহিয়া 

হয়ে কত জীব, কীট ও কীটাণু-_ তোমার চরণে লয়। 

গড়া তব শিষ্ধ করে। নাম-নুরধূনী জামি যে তোমার 
২ দেয় এই পরিচয্ন। 

কতু উল্লাসে কখনো ব্যথায় তব রূপ রস স্পর্শ ও নাম 
তয় ও যাতন] মাব, যোর ধ্যান জ্ঞান তীর্ঘ ও নাম, 

ডেকেছি তোমারে, তোমারে ডেকেছি, ওই নাম যোর সকল দৈড 

হে দয়াল রাজরাজ। সকল শঙ্কা হরে। 

কখনো আরাবে, কতু কাকলীতে ৫ 
কতু বঙ্কারে কড়ু ব্যাকুলিতে, ও নাম স্মরণে, ও নাম করণে। 

কৃতু সঙ্গীতে, কখনো মনে আমি ছয়ে যাই পর, 

জনম জনম ধরে। আমার বাণীতে নুর দেয় আসি 
৩ স্বয়ং বংশীধর। 

জড়িত ও মধু নামের সে আমি গলে যাই, জামি ডুবে যাই 
আমার লক্ষ জপ, আমি নিতে যাই, আমি উবে যাই 

আমার যজ্ঞ, আমার সাধনা, ক্সীণ জলকণ! মিলাইয়! যাই 
আমার কাছ, তপ। অন্বতের সন্মোবরে । 

-। 
টার্নায উদর দিয়েছিলেন। দেখেন নি লত্যি, কিন্ত দেখতে . 
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গ্নারায়ণচজ্জ চন্দ 

যে-কোন ধর্শসাধন ও বর্দসাধনের জন্তই শুস্থ সবল শরীরের 

প্রয়োজন, বাস্তব জগতের অতি সত্য এই বাদী আমাদের শাস্রে 
আছে, কিন্তু ব্যক্ডিগত সমগ্রিগত বা জাতিগত ভাবে ব্যাপক 

চেষ্টার দ্বারা সবল দেছে. উন্নত মন গড়িয়া! তোলায় উদ্ভোগ 

আমর] করি নাই । কলে বাগালীকে জাতি ছিসাবে ছ্র্ববল, 

ভীরু, সৈশ্তবিভাগের অযোগ্য ইত]াদি অপবাদ হজম কর্সিতে 

হুইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এদেশের নরম মাটি আর 
জর্জ আবহাওয়ার জন্জ বাঙালীরা কঠোর ধৈছিক পরিশ্রমে 

অপটু । কিন্তু প্রন্কতই কি তাহাই? ইতিহাসে কি বাঙালীর 
শৌর্ধা-বীর্য্যের পরিচয় নাই ? অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বারা 

এ অপবাদ খণ্ডন কর! যায়, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই 
হুইবে যে, সমস্টিগত ভাবে জামরা আমাধের পূর্বপুরুষদের 
অপেক্ষ। খল্লায়্ ও দৈহিক শক্তিতে হীনতর হ্ইয়! পড়িতেছি। 
যন্ত্রসভ্যতার উন্নতির ধুগে আময়! যেন ক্রমেই অঙ্গ আমু ও 

ক্ষীণ শ্বাঙ্থ্েন্র দিকে আগাইয়] চলিয়াছি। হুই পুরুষ পূর্বেও 
আমাদের এ অবস্থা ছিল না; দেশে বলিঠ লোকের এতটা 
অভাব তখন হয় নাই। ব্যক্তিগত হইলেও একটি ঘটনা 

উদ্লেখ করি। আমার দীর্ঘ খ্ুদেহ পিতামহুকে তাহার জাল 
বৎসরের বেশী বয়ঃক্রম-কালেও যেরূপ শক্তিমর্তার পরিচয় 

দিতে দেখিয়াছি তাহা আমাদের বিশ্ম্ব উৎপাদন করিত । 

ভাহার যৌবনকালের একটি ঘটনা এখন অনেকের নিকট্টই 

উপকথার মত মনে হইবে, কিন্তু ইহা! অনেক প্রত্যক্ষদপরি 
নিক এবং তাহার প্রমুখাংই শোনা । এক দিন গ্রামের 

মাইলচারেক দুরবর্তা স্থান হইতে একা ফিরিধার সময় পথে 
কালবৈশাধীর সন্ধ্যায় ঝড় ও প্রবল শিলাবৃষ্টি সুরু হয়। 
লোকালয্বহীন মাঠের মধ্যে মাথা বাঁচাইবার কোন আশ্রয় 
নাই। অগত]1 নিকটে এক বিল হইতে আর্ট ছাত লম্বা 
একথানা ডুবানো নৌক! টানিয়! তোলেন এবং উল্টা করিয়া 

- মাথায় ধরিয়! তিনি দে মাইল পথ অতিক্রম করিয়া! বাড়িতে 

পৌঁছেন। পরদিন সেখান! গরুর গাড়ীতে করিয়! পর্বব স্থানে 
রাখিবার জন্ত পাঠাইয়! দেওয়া! হয়। এরূপ শঞ্তিমান লোক 
তখনকার সমানে বিরল ছিল না৷ 

আনন্দোজ্ছবল স্বাস্থ্য, সাহসবিভ্ৃত-বক্ষ, প্রাণশক্তি প্রাচর্ষেয 
উচ্ছল সুঠাম দেহ আজকাল থুব বেশী নজরে পড়ে না। অবর্ত 

ইহার মূলে আছে রা্রনৈতিক, সামান্ধিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি 
বিবিধ পুষ্ত্রীভূত সমন্তা | বাঙালী জাতি যেন নীরবে ন্বত্যুর পথ 

বছিয়৷ চলিয়াছে। ছূর্তিক্ষ, মহামারী হইয়াছে আমাদের নিত্য 
সঙ্গী। পু্টিকর খাটো অভাব, খাদ্যত্রব্যে তেজাল, শহরে 

উপরুক্ত আলো-বাতাঁসহীন অঞ্চলে ঘনবসতি স্বাস্থ্যের পক্ষে 
অন্থকৃল নম্র । জীবিকার্জনের সমন্ডা কঠিনতয় হওয়ায় 

২ | 

অন্নবন্থের সংস্থানের নিমিত্ত ছুটাঞ্ছট করিতেই আমাদের আীবন 
নিরানন্দপূর্ণ হইয়। উঠিতেছে। দুখের দিনের কথা উঠিতেই 
আমর! জতীতের দিকে চাহিয়া! দীর্ঘনিঃস্বাস ফেলি; বর্তমান 
আমাদের আনন্গহীন, ভবিষ্যৎ জঙ্গকার। 

শিক্ষার জন্ত দেশে বিদ্যা়তন আছে। শিক্ষার উদ্দেন 
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ-__দেছের এবং মনের, মন্তিক্ষের এবং 
মাংসপেশীর, হাদয়ের এবং বাগুবলের উৎকর্ষ সাধন করা, ক্ষিস্ত 
তাা'র পরিবর্থে শুধু পুথিগত বিদ্যা অর্জন ও বুদ্ধিবৃতি 
অনুগীলনের উপর অত্যধিক গুরুধ আরোপ করায় শিক্ষান্ 

আদর্শকে ক্ষু্, সন্ধীর্ণ কর! হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ছ্ুলেই 

ড্রিল শিখাইবার জন শিক্ষক আছেন, অনেক স্থানে খেলাধুলার 
সন্প্তামও আছে কিন্ত সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে আন্তরিকত। ও 

প্রাণম্পঙ্দনের অত]খ। স্কুলে খেলাধুল। করানোন্ন নিয়ম আছে' 
বলিয়়াই যেন দায়সারাষত এ কাজটি সম্পন্ন করা হ্য়। 

আমাদের কাছে শারীর-বিস্ভা এখনও সাধারণ বিভার অপরি- 
ছার্ধ্য অঙ্গ হইয়! উঠে নাই। 

স্ুল-কলেজে শরীরচণ্চ। শিখাইবার সার যে সব শিক্ষকের 
উপর থাকে গ্তাহাদের অনেককে মোটামুষ্ট তিন শভ্রেঈীতে ভাগ 
কন! যায়। এক শ্রেমর শিক্ষক আছেন খা! মাসের পন্প মাস, 
বছরের পর বছর একই বাধা-ধরা রুটিন-মাফিক শিক্ষা দিয়! 
থাকেন তাহার মধ্যে না আছে বৈচিজ্্য, না! আছে বিভিন্ন 
রুচির প্রতি শ্রদ্ধ। | ঠাহাধিগকে বল! চলে 'জানন্দ হত্যাকারী? 
(111 103৭ )। ভাহাদের শিক্ষার্দান-পদ্ধতিতে শারীর-বিভার 
উদ্দেন্তই ব্যর্থ হইয়া! যায়। দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষকদিগকে 
আখ্য৷ দেওয়া! যায় 'পেণীনর্ভনকারী” । অল্সসংখ্যক ছাত্রকে . 

বাছিয়! লইয়া তাহাদের শরীর গঠন, মাংসপেশীর পরিপুটি 
সাধন ও কোন কোন. অঙ্গের শক্তিমভার পরিচয় দেওয়ানোই 
ডাকার! শিক্ষাদান-কুশলতার নিধর্শন মনে করেন । অবশিষ্ঠ 
অধিকাংশ ছাত্রই উপেক্ষিত থাকিয়া যায়। আন এক শ্রেণীর 

শিক্ষক খেলাধুলায় অন্ান্ত স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিত! করার 
জন নির্ছিষ্ঠসংখ্যক ছাত্রের ট্রেনিং দিতেই ব্যস্ত থাকেন যেন 
তাহাদের দ্বার! ্ছুলের দুনাম অঙ্ষিত হইলেই সকল ছাত্রের 
শরীরচ্চার সফলতা প্রমাণিত হইবে । প্রত্যেক শিক্ষার্থর 
স্বাস্থ্যোন্নতির দিকেই যে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, জীড়া- 
কৌতুক যে মানসিক শক্তিত্বদ্ধির সহায়ক এবং খেলাধুলার 
মধ্য দিয়া যে ছাদের ক্ষর্তব্যনিষ্ট এবং পরম্পরের মধ্যে 

প্রীতি ও সহযোগিতা জাগাইয়। তোল! যায় ইহা! যিনি 
জানেন ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তিনিই শান্রীর- 
বিভার প্রকৃত শিক্ষক | এই শিক্ষার আঘর্শ সম্বন্ধে ভাঃ এল্, 
পি. জ্যাকস্ লিখিয়াছেন £ 
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প্রবাসী ১৩৬৫৩ 

বন্ুর সভাপতিত্বে প্রথম নিখিল-ভারত শারীর-বিদ্বা! সম্মেলনের 

অন্থ্ঠান হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বোখাইয়ের 

প্রধান মন্ত্রী মিং বি. জি. থের বলেন £ 
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ঘবর্থাং, এমন মাস্ষের জীবনই ছল্দোময় ও দুষমামগ্ডিত 
ধিনি কাজ ও ক্রীড়ার মধ্যে কোন গভীয়েখ! টানিরা দেন না, 
ধার কাছে শ্রম ও বিশ্রাম, মন ও শরীর, শিক্ষা ও আমোদ 
সমান আকর্ষণের বসন্ত । প্রাণশক্তির জারক রসে তিনি সকল 

জবস্থা হইতেই আনন্দ আহরণ কন্িতে সমর্থ । 
দ্ী রী ১৯ 

ভারতবর্ধ এক নব জীবনের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত 
হুইয়াছে। ভারতবাসীর স্বাধীনত| লাভের প্রয়াস সার্ঘকতার 
দিকে আগাইয়! যাইতেছে, কিন্ত স্বপ্রতি্ঠ হইতে দেশবাসীকে 
এখনও বহু অগ্নিপরীক্ষার সন্মুর্থীন হইতে হুইবে। স্বাধীনতা 
অর্জন ও রক্ষণের জন্ত যেমন নৈ।তক বল, মানসিক দৃঢ়তা, 
দুরদূৃটি ও লক্ষ্যনিবন্ধ স্থির প্রতিজ্ঞ! চাই, তেমনি চাই সাহস, 
দৈহিক শক্তি, কষ্ঠসহ্নঙীলত1 এবং যে কোন ছংথকে, এমন কি 

স্বত্যুকেও হাসিয়ুখে আলিঙ্গন করিবার মত দৃপ্ত নির্ভীকতা। 
আশার কথ! এই যে, দ্বেশ এ বিষয়ে সচেতন হুইয়! উঠিতেছে। 
গত. অক্টোবর মাসে মধ্যপ্রদেশে অমরাবতীতে শরীয়ত শরংচজ 

নে এর ৯ 
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শারীর-বিদ্যা ও বুদ্ধিত্র্তি সংক্রান্ত বিদ্যা উভয়ে পরম্পরের 
পরিপূরক এবং শিক্ষাকে পুর্ণাঙ্গ করিতে হইলে উত্তয়কে একই 
উদ্দেন্তে একীভূত করিতে হুইবে। দৈহিক, মানসিক এবং 

আত্মিক উন্নতি ব্যতীত কোন মানুষই সম্পূর্ণ ত|। লাভ করিতে 
পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্বাতীয় খেলাধুল! অনুশীলনের 
প্রয়োন্ধনীয়তার কথ! ট্রল্লেখ করিয়া মিঃ খের ঘোষণা করেন 

যে, বোস্বাই-সরকার সে প্রদেশে শিক্ষাথাতে যত টাক] খরচ 

করিবেন তাহার অর্ধেক শারীর-বিধ্যার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া 

রাখা হইয়াছে । সভাপতি শ্রীযুক্ত শরংচন্ত্র বু বলেন £ 
৮ 05 এ 0 01] 11609800211 8 20395 
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অর্থাং “আমাদের প্রথম কর্থব্য হইবে আমার্দের তরুণ- 

 ছুর্লভ নম্স সোর্টেই 
তন্দেছের পেলব কোমলতা ও লাবণামপ্তিত সৌন্বধয 

সথষম। প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিল তরুণীর পরম. কামা- 
বস্ত্র রূপের এই এঙ্বর্যা। প্রাকৃবৈজানিক যুগে নারীর 
পক্ষে এ সম্পদ ভুল ছিল বটে, কিন্ত একালে 'কাল- 
কেমিকো'র সবত্বে প্রস্তত প্রসাধনী দেহের সৌন্বধ্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 

. 75678 
শে ০7 উদ গাগা 



নাছ 

তরুনদের মনে দুস্থ জীবন যাপনের, তেত্ের সঙ্গে কান্গ করি- 
বার এবং কঠোর দৈহিক শ্রম সঙ্থ করিবার ক্ষত! অর্জনের 
তীব্র আকাঙ্ষা সঞফার। এই উদ্দেস্টে সরকারী এবং 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমৃদ্ধফে একযোগে প্রচারকার্ধা চালাইতে 
হইবে ।” “শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাপধারণের প্লানি' সুছিয়া 
ফেলিয়া যুবসমাজকে তিনি মানুষের মত বাচিতে অনুপ্রাণিত 
করেন এবং বলেন যে, জুট খ্বাঙ্থ্যে বীচিয়। থাকার আনন্দে 
তাাদিগপকেই জীবনের জয়গান গাছিতে হইবে । তিনি 
আহ্বান জানাইয়াছেন £ 
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নুতন জীবন গঠনের দিনে মুব-সন্প্র্ধার় এই উৎসাছের 
বাণীতে নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন । 

ঝা ধী ও 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চা ও স্বাঙ্্যের উন্নতিবিধানের 

উদ্দেষ্রে পঙ্ডিত ভ্ববাহরলাল নেহক্র নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা 
সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহ1ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 
পরিক্পন! সমিতি বলিয়াছেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উভীণঁ 
হওয়ার যেমন একটা! মান নিদ্ধি্ঠ জাছে, সেইক্সপ এ বয়সের 
ছাআছাত্রীদের দৈহিক উৎকর্ষেরও একট মান (1)01৭1) ) 

শির্ধায়ণ করিয়া দিতে হইবে এবং এ মানের নিষ্মতঙ্দ যোগ্যতা 
_-ধেষন শরীরের উচ্চতা, ওজন, ভারোতোলন-ক্ষমতা, দৈহিক 

শিক্ষ। ও শরীরচর্চা ৪১৫ 

ক্লহিকুতা, ক্রতবাবন-ক্ষমতা, সত্তরণ প্রভৃতি শারীরিক 
পটুতা অর্জন না কর! পর্য্যস্ব তাহাদিগকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
বলিয়া ঘোষণা কর] হইবে না। শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে 

প্রয়োগ করিয়া দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ধ সম্পাদনের নিষিত 

ইহ! গৃহীত হওয়া! বাঞ্ছনীয় । 
এ বংসরে অর্থাং ১৯৪৭ সালে নিখিল-ভারত শারীর-বিভ 

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় অন্ঠিত হ্ই্বে স্থির 
হইয়াছে | প্রথম অধিবেশনে সমষ্টিগত গাবে মহারাধবাসীগণ 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । তাহাদের সুন্দর দেছ্গঠন, 

নিধু'ত স্বান্থা, অফুরস্ত প্রাণচাঞ্চল্য ও সাবলীল গতিভঙ্গী উপ- 
ভোগ্য হইয়াছিল। মহারাগ্রের বালিকারাঁও এই অনুষ্ঠানে বিশেষ 

ভাবে যোগদান করিয়াছিল। স্বাস্থ্যে, শক্তিমভায় তাহারাও 
প্রায় পুরুষদের সমকক্ষতা দেখাইয়াছে। একজন দর্শক 

বলিয়াছেন যে, আগামী দিনে মারাঠ! রমঙীরাই হইবে ভারত- 
রমপী় আদর্শ। ভারতের সকল প্রদেশের বালিকারাই যদি 
স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে ও বিনয়নত্র আচরণে মহারাষ্ট্রের বালিকাদের 
মত হইতে পারে তবে আমাদের এক নুতন বীর্য্বান লমাজ 
গড়িয়া তোলার স্বপ্ন সফল হইবে নিশ্চিত। 

আধুনিককালে বাংলার ছাত্রসমাজ অপূর্ব শক্তির পরিচয় 

দিয়াছে । তাই আশ! হইতেছে যে, শিক্ষার সঙ্গে শ্বাস্থ্যোক্লতির 

যে আন্দোলন দেখ! দিতেছে ইহাতে হয়ত তাহার! জঙ কোন 
প্রদেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে ন]। 

নেতাজীর অনুমৰ্ ৫ 
বাংলার বিখ্যাত ঘ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার «ভ্রী” মার্কা দ্বতের নৃতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিস্রয়োজন। আজকাল 

বাংলার প্রতি গৃহে, উৎসবে, আনন্দে শ্রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 

হইয়া! পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল দ্বৃতের যেরপ প্রয়াস দেখা! যায়, তাহার 

মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ দ্বৃত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহা 

স্বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 

স্বাঃ শ্রীতুভাষ চক্র বন্থু 



এ উদবশস্ষি সম্পল্প ভারতের তোষ্ট তান্তিকফ গ জ্যোতিন্বিদ 
অপ্রাতিহন্থী হস্তরেত্ধবিদ্ প্রাচা ও পাশ্চাতা জোৌতিহ, তত্র ও যোগাদি শানে জসাধারণ শত্তিশালী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পর 

রাজ-জ্যোভিী, জ্যোভিব-শিরোষণি যোগ বিদ্যা বিভূঘণ পড্তিত জীযুক্ত রমেশচজ ভট্টাচার্য জ্যোতিঘার্ণৰ 
সাস্ভুছিকরতু, অয্-আর-এ-এল্ জেসন); বিশ্ববিখ্যাত অল-ইতিয় এপ্রোলজিকাল এগ এক্রোনাষক্যাল সোনাইটার প্রেসিডেন্ট মহোদয় 
ুদ্ধারত্তকালীন মহামান্ত ভারতসম্াট মহোদয়ের এবং ব্রিটেনের গ্রহ-নক্ষপ্রাদির অবস্থান ও পরিস্থিতি গ্পন।- কাররা এই ভবিষ্য্বাণী করিয়াছিলেন থে 

"বত'জান যুদ্ধের কলে ভিটিশের লদ্ঘাম বৃদ্ধি হইবে এবং ত্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করিবে ।” 
উত্ত ভবিষাঘানী মহামান্ত ভারতসঞ্াট মন্বোদয়কে ও ভারতের গভর্শর-জেনারেল এবং বাংলার গভণর মহোদয়গণকে পাঠান হইয়াছিল। 

ভাহার। ঘখারুমে ১২ই ডিসেম্বর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৬৬১৮» ১৫-এ-২৪ নং চিঠি, ৭ই অক্টোবর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ৩, এষ, পি নং চিঠি এবং ওই 
সেপ্টেম্বর ( ১৯৩৯ ) তারিখের ডি-৩-৩৯-টি নং চিঠরিসমূহ দ্বার! উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার. করিয়াছেন । পঙ্চিতপ্রবর জ্যোভিষশিরোষণি মহোদয়ের এই 
ভবিষানাসী সফল হওয়ার ইহার নিভু'ল গণনা, অলৌকিক দিবাদৃষ্টির আরও একটি জাজ্গামান প্রমাণ পাওয়া গ্েল। 

এই অলৌকিক প্রতিন্াসম্পর যেগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-ল্গীবনের ভূত, ভবিধাৎ[ও বত মান নির্ণয়ে সিদ্ধহত্ত। 
ইহার তাত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিবিক ক্ষমত। প্রভাবে ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্ব বাত্তিগণ 
স্বাধীন রাজার নরপতি]ন্দ গধং দেলীর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, বগ!--ইংলন্ড, আমেন্িকণ 
আফ্িকণ, চীন, জাপান, আালয়, লিঙক্কাপুর প্রন্ততি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরপতাবে চমৎকৃত ও 
বিশ্মিত করিয়াছেন, তাহা! ভাবায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে । এই সম্বন্ধে ভূরিতূরি শ্বহগুলিখিত প্রশংসাকারীদের 
পত্রা্ হেড অফিসে দেখিলেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন । ভারতের মধো ইশিই একমাস জো।তিধিদ-_বিনি 
এই ভয়াবহ বুদ্ধ ঘোষণার প্রধষ দিবসেইমা ত্র ৪ ঘণ্টা! মধ্যে ব্রিটিশ পক্ষের জয়লাতের ভবিষাদ্বানী করিয়াছিলেন এরং 
আঠারঞ্জ। বিশিষ্ট শ্বাধীন নরপতির জোতিব-পরামর্শদাতারপে ইনিই উচ্চ সম্মানে তৃষিত হইয়াছেন । 

27 উহার জোতিব এবং তগ্রশান্ত্রে লৌকিক শক্তি ও প্রতিতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পর্ডিত ও 
৮৭ এ সু. অধাপকমগ্তলী ভারতীয় পণ্িত-মহামগুলের সভায় পরভাবাস্বিত ছুইয়। একমাজ। ইহাকেই“জ্যোভিঘশিরো মণি" 

উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগ্বলে ও তাস্সিক ক্রিরাদির অবার্থ শদ্দি-প্রয়োগে ডাক্তার, 
কবিরাজ পারতাঞ্ত যে কোনও হ্ুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদদমায় জয়লাভ, সবপ্রকার আগনুদ্ধার, বংশ ন!শ হইতে রক্ষা হুরদৃষ্টের 

প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ত । অতএব সবপ্রকারে হতাশ বাস্ধি পণ্ডিত 

বহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমত। প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন ন1। 
কয়েকজন লর্ব জনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্উ ব্যক্তির অভিমত দেওয়া! হইজ : 

হিজ হাইনেস্ যহারাজ। জাটগড় হলেন-_“পঞ্ডিত যহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতার-_মৃদ্ধ ও বিশ্মিত।” হার্ হাইনেস্ মাননীয়! বষ্টমা ত| মঙগারাদী 
জিপুর। ষ্টেট বলেন--প্তাস্ত্রিক ক্রিয়! ও কবচাদির প্রতাক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হুইয়াছি। সতাই তিনি দৈবশক্কিসম্পন্ন ম্ধাপুরুষ।” কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্ঞার মন্সধনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন-_প্গ্রীমান রমেশচন্ত্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিতা| কেবলমাত্র 
স্বনামধন্ঠ পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব |” সন্ভোষের মাননীয় মহারাঞজ। বাহার স্টার মম্মধনাথ রার চৌধুরী কে-টি বলেন--“পর্ভিতজ্জীর ভবিবান্ধাণী 

ধর্ণে বর্ণে ফিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশস্কি সম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” পাটন! হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ বি, কে, রায় বলেন _ 
*তিমি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন বাকি _ ইহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিশ্মিত |” বঙ্গীয় গতর্ণমেপ্টের মন্ত্রী রাজ বাহাছুর প্রগ্রসম্গ দেব 
রাক্কত বলেন --স্পণ্তিতজীর গণন। ও তাস্ত্রিকপক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়! স্তত্তিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ৷” কেউনঝড় হাইকোর্টের 
মাননীয় জজ রায়সাহেব এন, এস্, দাস বলেন-পত্িনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন--জীবনে এরপ দৈবশডিসম্পন্ন বাক্ধি দেখি 
নাই।” ভারতের শ্রেষ্ঠ বিছ্বান ও সব"শীন্কে পাওত মনীষী মহামছোপাধায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন-”ঞীমান রষেশচজ 
বয়সে নবীন হইলেও দৈবশদ্কিসম্পলন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্জে অনস্কসাধারণ ক্ষমত1।” উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেন্বলীর সেম্বার 
মাননীয়! শ্রীযুক্ত সরল! দেবী বলেন- “আমার জীবনে এইরাপ বিদ্বান দৈবশকিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।” বিলাতের প্রিতি কাজলের মাননীয় 
বিচারপতি স্যার সি, মাধবম্ নায়ার কে-টি বলেন--স্পঞ্চিতজীর বন্ধ গণন। প্রতাক্ষ করিয়াছি, সভাই তিনি একজন বড় জ্যোতিধী ।” চীন মহাদেশের 

সাছাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন- "আপনার তিনটি প্রশ্নের উদ্তরই জাশ্চর্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।” জাপানের অসাকা সহর হইতে 
মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন--“আপনার দৈবশদ্কিসম্পন্ন কবচে জাষার সাসোরিক জাবন শান্তিময় হইয়াছে--পুজার জন্ত ৭৫. পাঁঠাইলাম।” 

. প্রত্যক্ষ ফলপ্রঙ্দ কয্মসেকটি' অত্যাশ্চর্থয কবচ, উপকার অ হইলে স্কুজ্য ফেরৎ, গ্যারান্টি পত্র জেওয়ণ ছয় । 
ধম! কবচ-__-ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে কত ব্যক্তিও রাজতুলা এন, মান, হশঃ, প্রতি, সথপু ও | লাভ করেন। (তন্ত্র) 
মুলা ৭%*। অন্ভুত শত্ধিসম্পর়্ ও সন্বর কলপ্রদ কল্সবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯1০, প্রত্েক পৃষ্থী ও ব্যবসায়ীর অবস্ত ধারণ কতবা। হগলাস্তখখী 
কবচ- শক্রদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামল! মোকছনায় হুফললাভ, আকম্মিক সব প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা! ও উপরিস্থ মমিবকে 
সন্তুষ্ট রাখির। কর্যোরতিলাতে বরঙ্গান্তর। মূলা ৯, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৮, € এই কবচে ভাওয়াল নন্নাসী জয়লাভ করিয়াছেন )। বলীকরণ কব 
ধারণে সবাই বশীভূত ও শ্বকার্য সাধনযোগ্য হয় । (শিববাকা) বূল্য ১১/,, শক্িশালী ও স্বর কলদায়ক বৃহৎ ৩৪. | ইহ] ছাড়াও বহু আছে। 

অল উত্ডিয়া এন্ট্রালজিনকল এগু এন্ট্রোনমিঢ্কিল সাসাইউ্ী (রেজি: ) 
(স্ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জোতিয ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান) 

হেড অকিস : -১*৫ (প্র) গ্রে শ্রী, “বসস্ত নিবাস” (প্রত্ীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা! । ফোন £ বি, বি, ৩৬৮৫ 
লাক্ষান্ডের জময়-_প্রাতে ৮৪*টা হইতে ১১/*টা। ভ্রাঞ্চ অফিস-_৪৭, ধর্্মতলা! ক্রাট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা । 
ফোন $ কলি; ৫৭৪২ | সময়-্বৈকাল ৫।টা হইতে ৭* | লগ্ন অফিস :--মিঃ এম, এ, কাঁটিস, ৭-এ, ওয়েই্ওয়ে, রেইনিস পার্ক, লু 
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উপনিষদের ফারসী অনুবাদ 
্রীহূর্ধাগ্রস্ন বাজপেয়ী চৌধুরী 

শাজাহান বাদৃশাহের পুজ শাহজাদা! দ্ারাশিকোহ বিস্তা- 
ব্যসনী, জানী ও পর্ডিত বলে তংকালে বিশেষ গ্রসিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন। গভীর আব্যাত্বিক তত্বসমূছের আলোচনার 
জঙে শাহজাঁদাকে বহু আয়াস স্বীকার করে অনেক পগ্ডিতের 
সান্নিধ্য ও সাহায্য লাত করতে হয়েছিল । তারই ফলে তিনি 
প্িতরাজ জগন্লাথজীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন এবং 
তার সহায়তার সংগ্কত ভাষায় বিশেষ ঝুৎপতি লা করেন। 

হিচ্ছু শাক্্রগ্রস্থসমূছ্র মধ্যে উপনিষদের স্থান সর্ধবোচ্চে । 
শাহ্জাদ] দারাশিকোহ অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় করে 

পাঁচ খণ্ড উপনিষদ ফারসী ভাষায় অন্থবার্ধিত করেন। 

এই কারসীতে অনুদিত উপনিষদাবলীর নাম রাখা হয় 
“শির র আকবর, অর্থাৎ শ্রে& গু রহস্য । এই গ্রন্থ কয়েকটি 
খণ্ডে বিতক্ত করে প্রকাশিত করা হয়েছিল । 

তখন ফারসী ভাষার মুদ্রাষপ্র ভারতবর্ধে ছিল না; বহু 
হস্ডলিপিকুশল ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ড নকল করে শাছ্- 
জাদার নিকটে প্রচুর পাপ্নিশ্রমিক পেয়েছিলেন । 

এই হ্ত্তলিখিত পুধিগুলির পাওুলিপি জাজও ভারতবর্ধে__ 

কাশ কারমাইকেল . লাইব্রেরী, লাফোর, পঞ্জাথ পাবলিক 
লাইব্রেরী এবং লগ্ুনে- ত্রিশ মিউজির়ম লাইব্রেন্বীতে সমস্ত 
রক্ষিত আছে। 

কথিত আছে যে, চি এর নু মুতে 
গিয়েছিলেন। সেখানে বহু কাশ্্ীরী বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত 
তার আলাপ হয় এবং সেই সুত্রে তিনি উপনিষদ সম্বন্ধে কিকিৎ 
জঞানলাভ করেন। পরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কাশী 
থেকে কয়েকজন পঞ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে রাজধানীতে 
নিয়ে আসেন এবং তাদের সাহায্যে এই বিবাটু অন্বাদ-কার্ধ্য 
সুসম্পন্ন করেন । ১৬৪০ খ্রীষ্ঠাবে এই কার্য জারস্ত হুয় এবং 

১৬৫৭ শ্রীষ্ঠাবধে ইহ] সমাপ্ত হয়। 

যতদুর জান! যায়, অথর্ববেদ বিষয়ক পঁয়ত্রিশ খণ্ড, সাম- 

বিষয়ক এক খণ্ড, খগ বেদ বিষয়ক তিন খণ্ড ও যভূর্য্বেদ বিষয়ক 
এগার খঙ উপনিষদ ফারসী ভাষাতে জন্থবাদ কর] হয়েছে । 

এ ছাড়া আরও বহু হিন্দু শাঙ্তের কারসী জহ্থবাদ পাওয়! যায়, 
কিন্ত তা এতই ছুর্বোধ্য ও জম্প& যে তার মর্ার্থ উপলদ্ধি 
করা অসম্ভব হয়ে ফরাড়ায়। এই অনুদিত উপণিষদ-সংগ্রঞ্ের 

নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন ? 
লা উ্রাভ অন্ব ইত্ন্সাল্ 

আহম্মালতভেগ জঙ্মা ল্লাঙ্ুকন £ 

৩৪৪ * 

৩ মাসের জন্ত ২২ 
৬ চি সঃ ৩. 

রি তর " ৩২. 
১ও ২ বৎসরের ৪২. 

৫/. 
". -” 81 
রী ০৯০ €৫২/. 

র্ ৯৩৬ ৫2, 

০৯০ ৬০. 

৫ ও ৬ ব্পরের জন 
গু 

গ্চ 

৮ ঞ 

ঙ্গঃ 

গু 

নিরাপত্ত। 
কাশী, কলিকাত। ও উহ্ধার উপকণ্ঠে মুলাবান জমি ছাড়াও সন্প্রতিআমরা কলিকাত| কর্পোরেশন 
| ইল বাকারা নই আসা কলোনির কেবল পার্থে ও মধ্যে জারও বনু 
| মি খরিদ করিয়াছি। এই অমি ছু কু পটে ভাগ করিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। 

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইগডয়া লিমিটেড 
স্থাপিত $ ১৯৪১ 

-নিয়মিত লভ্যাংশপ্রদানকারী একটা ক্রমোতিশল জাতীয় প্রতিষ্ঠান-- 

ফোন্স ঃ--কাল £ ১৪৬৪---৬৫ 
অফিস £ ১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা 

টেলিগ্রাষ 2--470018065% 



৪১৮ | 

মাঘ ফারদী ভাষায় ছু” রকম-_-“শির্র আকবর” ও.শিরল 
অসরার' | ফারসী অনুবাধ থেকেও উপনিষদ ভাষাস্তরিত হয়। 
অনুকূটিল ভূপেরন (/,00066] [)01)0%92) করাসী ও লাটিন 

ভাষায়ও উপনিষদের তর্জম! করেন। 

মনীষী য্যাক্সূলর এই অনুবাদ সম্বন্ধে বলেছেন__-এই 
_উপনিষদ্ব বিচির ও উচ্চভাবপূণণ। এর গৃতত্ব সহজে হাদয়ঙ্গম 
করা যায় না। এই' গভীর তর্ব-দংবলিত গ্রন্থের তাৎপর্য শুধু 

শোপেনছাওয়ারের মত মহাপ্রাজ্জ পঙ্ডিতগণই উপলন্ধি করহ্ুত 
সক্ষম হন। 

শোপেনহাওয়ার শুধু এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত 
থাকেন নি, তিনি এর মণ্খার্থ এতই কুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশের গুণী- 
ভ্ঞানীদের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ঠ হয়েছে। 

ফারসী অনুবাদ থেকেই ক্রমে ক্রমে অগ্তা্ক ভাষায় 
উপনিষদের অন্বাদ-কা্য সম্পন্ন হয়। 

মুগ্ক উপনিষদে রূপকচ্ছলে বল] হয়েছে যে, বিশ্ব-্রষ্ঠ 
ভগবান সর্বজীবে ও অর্ধ গ্রবাদিতে অধিঠিত আছেন । এই 
তত্র পণিজ্ঞাত হয়ে জ্ঞানী লোক ঈশ্বরের অভ্িত্ব ণিয়ে বৃ তর্ক 
ও কালক্ষেপ করেন না । তার! অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গভীগ 

ভাবে উপলদ্ধি করে মহানন্দে কাজ যাপন করেন এবং ক্রমে 

ক্যানকাট৷ ঘিটি ব্যান্ 
ভিলশ্মিতেজ্ঞজ্ 

হেড অফ্ষিস £ ১০২ বি, ক্লাইভ ট্রীট, কাঁলকাতা৷ 

তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ, সার্টিফিকেট 
প্রচার মুল্য মেয়াদ অন্ত 

টাকা ৮৪৬০ টাকা ১০৭৬ 

টাকা ৮৬।০ টাকা ১০৬. 

টাকা ৮৬২৫, টাকা ১০০, 

চল্তি হিসাব 8/- 
সেভিংস হিসাব ১২ 
এক বৎসরের জন্তু স্থায়ী আমানত ৩২". 
ক্লিয়ারিং-এর যাবতীয় স্থবিধাযুক্ত প্রথম শ্রেণীর 

উন্নততম জাতীয় ব্যাঙ্ক । 

বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন । 
ফোন ঃ ক্যাল্ ৩৪৪৭ 

নদ $ 

প্রবাসী ১৫ 
আত আচ” নর ০0 পি, ০ রাহ এ। ১৪টি 

তাদের সাধন! জয়মুক্ত হয়ে তাদের ব্রদ্ধজানী পুরুযোভমে 
পরিণত করে। 

উদ্লিখিত অংশের ফারসী রূপাণ্তর নিক্লিখিতন্ধপ £ 

“দো পরিন্দ, খুব অঙ্গ. ও হুর দে! হমেশ! হমনপীন হুম্ অন্দ, 
বয়ক দীগঢ় যার অন্দ ও দঢ় এক দরস্ত মীওয়া শন্দ | একে 
অল্প দো যেও আ! দড়ত্তয়! শীরী দানিত্ত ভী ধুরদ দোয় মে'। 
হেচনভ্তী খুরদ্ ও মীবীনদ | মুরদ অন্জী দো পরিন্দ কি একেমী 
থুরধ ও দীগরে নমী থুত্রদ ও মীবীনদদ আঁকি ভী-খুরদ জীব 
আত্মা অন্ত ও আকি নমী থুরদ ও মীবীনদ পরম জম্ম! অন্ত ও 
মুরদ অব ধরত্তবদন ও মুরাদ অজ মেও কি শিতি দানিত্ত 

জী-খুরদ নতীক্ষাঃ আমাল অন্ড, ও আ! পরিদ্দ কি মে'ও আ৷ দর 
মী-খুজদ জবর নাদানী অজ হকীকত থু ওয়াকিক অজ হুমী 
জহত হুমেশাঃ দর খিক্র ও আজ 16 অন্ত বন্তে কি বড় হবীকতত 

আ পরিন্দ কি চীজে' নমী ধুরদ ও তমাশা মীধুন্দ মুতাল! শবদ 
ও হ্ম্ অজ ধূর্দন বাজ মীম।” 

এর অর্থ হ'ল এই £ একই বৃক্ষে ছুটি পাখী গভীর মিতা 
ও সৌজঞ্জের সঙ্গে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে বাস 
করে। একটি পাথী এ বৃক্ষের ফল বুব মিষ্টি মনে করে আহার 

করে; অপর পার্খীটি সাগ্রছে তাহ দেখে। 

যে পারখীটি কল খায় তাকে জবীবাস্বা ও যে পাখাঁটি ফল 

এল 

গ্টু-্াচ্ঞ্ল 
( মাসিক পত্তিকা ) 

 কুতপুর্ধ বিখ্যাত “মানসী” ও যমুনা" পত্রিকার যুক্ত- 
সম্পাদক কবিবর হন বাগচী মহাশয়ের 
সম্পাদন! এবং শ্বনামধন্ত লেখক সম্প্রদায়ের কবিতা, প্রবন্ধ, 
গল্প ও উপন্যাস প্রভৃতি হহাব শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইবে। 
সাহিত্যিক টাকা-টিপ্ননী ও রস-রচনা ইহার অন্যতম 
নৃতন বৈশিষ্ট। 

আগামী মাঘ মাস হইতে প্রতি মাসের শেষে নিয়মিত- 
রূপে পত্রিক। প্রকাশিত হইবে। 

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/* ছয় আনা! মাত্র। 
বাধিক (সডা'ক) মুল্য ৪1* সাড়ে চার টাকা । 

গ্রাহক হইবার জন্ম অবিলম্বে আবেদন করুন। কারণ, 
নির্দিষ্ট সংখ্য ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রাহক লওয়া৷ কাগজের 
অভাবে এক্ষণে সম্ভব হইবে না। 

বিজ্ঞাপনদাতার। বিজ্ঞাপনের জন্য সত্বয় হউন । 

পূর্বাচল. পাবলিশিং হাউস 
কার্য্যালয় £-_ 

€নং মল্লিক লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা (২৫) 



নাথ 

খায় না! তাকে পরষাত্বা বলে কঙ্সিত হয়েছে । হ্বক্ষকে জীবন 
রূপে কল্পনা! কর] হয়েছে এবং তার দুম্বা কলফেই বল! 
হয়েছে কর্মফল । 

যে পাখীটা ফল থার সে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্দিত 
আছে এবং নিজ্বের জীবনের আসল উদ্দেন্টের সহিত তার 
পরিচয় সংঘটিত হয় নি। শুধু তাই নয় তার এই ফলাহারের 
বাসন! তাকে ক্রমেই ছুঃখ ও ছুশ্চিত্তায় অভিভূত করে ফেলে। 

সে তখন তার সহ্চর অপর পার্থীটির প্রতি করুণ নয়নে চেয়ে 
থাকে এবং তার মত নিঃশস্ক ও ছুঃখাতীত হতে উতন্ুক হয়, 
ফল খাওয়ার রুচি ক্রমেই তা কমে আসে । 

এই অনৃদ্ধিত অংশ থেকে বোঝা যায় যে ফারসী ভাষায় 
উপনিষদের নিগুঢ তত্ব কি সুন্দর ভাবেই না রূপান্তরিত হয়েছে। 
উক্ত ভাষায় অনুবাদ হুবহু মূলের অগ্ক্প.হয়েছে। 

এমনিঙাথে উপনিষদের অন্ুবাদের ভিতর দিয়ে ইসলাম 
ভারতীয় সংস্কৃতির এক অপুর্ব সম্মিলন তখন হয়েছিল 
এবং সেই জাদর্শকে সমগ্র দেশবাসী পরম সমাদরে ও গভীর 

শর্ধায় গ্রহণ করেছিল। 
পঞ্িতের] এ বিষয়ে একমত যে, উপনিষধ দেশ-বিদেশের 

উপনিষদের ফারসী জন্ুবাদ ৪১৯ 

বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
সহ্তি বিশ্ববাসীর সংযোগ স্বাপিত করেছে এবং এই মহৎ 
কার্য্ের কৃতিত্বের অনেকটা! শাহজাদ] দারাশিকোহের প্রাপ্য। 
কারণ তিনিই ফারসী ভাষায় পঞ্চাশ খও উপনিষদের প্রথম 
অন্গবাধক। 

দ্বার্শনিক শোপেনহাওয়ার জার্মান ভাষায় উপনিষদের 
অনুবাদ করেন ভুপরেনের অন্থবাদকে ভিত্তি করে ॥ তার: 

দার্শনিক চিন্তাও বহুলাংশে উপনিষদের প্রাবে প্রভাবিত । 

শোপেনহাওয়ার উপনিষদকে ভার আবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সান্বনার উৎস ও স্বত্যুকালীন চরম শাস্তিলান্ডের অবলম্বন বলে 
উল্লেখ করেছিলেন । তার মতে উপনিষদের মধ্যে অক্ষয় ও 

অপার জানের ভাঙার নিছিত রয়েছে-_যার আলোচন! এক 

দিন সমগ্র মানব জাতিকে পরিপূর্ণ মন্বস্ত্ব লাভের উপায় 
শির্ধারণে সহায়তা করবে ।% 

*এই প্রবন্ধ লিখতে মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত হুর্গাপ্রসাদজী, 
পণ্ডিত কাণীপ্রসাদ পাতুরং ও মৌলম্ভী মহেশপ্রসাদ আলিম 
ফাজিলের রচনাবলী থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 

আমাদের গ্যারাষ্টিড প্রফিট স্কীমে টাক। খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিমলিধিত স্থদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ কর! হইয়। থাকে :£-_ 

১ বৎসরের জন্য শতকরা বাঘিক ৪7০ টীকা 
২ বসঢরর জন্য শভকরা বাধিক ৫৪০ টাক! 
৩ বৎসরের জঙ্ক শতফর। যাধিক ৬7০ টাকা। 

সাধারণতঃ ৫**২ টাকা বা ততোঙ্িক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারান্টিভ প্রাফট স্কীষে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও তছ্ধপরি এ টাক শেয়ারে খাটাইয়। অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 
লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয়া যায়। 

১৯৪* সাল হইতে আমর! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা আমানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা হ্থ্দ ও লাভসহ আদায় দিয়! আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়! থাকি। অনুগ্রহপূর্বক আবেছন করুন। 

ইট ইঞ্চিয়। ক এ খেয়াৰ ভিলা মিষ্ডিকেট 
ভিলিশ্সিভেতত 

৫১নং রয়াল একচেঞ্জ প্রেস্, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম “ছনিকন্ব* ফোন্ ক্যান ৬৩৮১ 



খাদ্য ও টনিক 
আমরা প্রতোকেই কোন-নাকোন সময়ে একটী 

উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি । অন্থখেই হউক বা 
স্স্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের 

" জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 

সাধারণতঃ একটা টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। 

ইচ্ছার প্রধান একটা কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন 
আহাধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর 
নয়। দেহের পরিপূর্ণ পু্রিসাধনে দৈনিক আছাধ্যের এই 
অক্ষমতা টনিকের দ্বার! পূরণ হয়। 

কিন্ত টনিক যত উৎকৃষ্ট হউক না কেন তাহার একটা 
দোষ এই যে উদ্থাদ্বার| কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। 

সাময়িক কোনে প্রয়োক্গন সাধনে উহ! বিশেষ কার্যকরী 
হইলেও উহার প্রভাব অল্লকালেই নিঃশেষিত হয় । একমাত্র 
স্থনির্বাচিত কোনো! খাস্ভঘারাই দৈহিক পরিপুণ্টির সর্ববাজীন 
উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর । 

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয়- 
রূপে পরিগণিত । ইহা একাধারে একটা শ্রেঠ খাস্ত ও 
টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটা উৎকষ্ট 
খাস্তকে আশ্রয় করিয়! পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 
নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ 
হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরস্ত ভাণ্ডার গড়িয়া! উঠে। 

স্যানাডিটা স্থনি্ববাচিত ও. মূল্যবান উপাদানসমূহের 
স্থযম সমন্বয়ে প্রন্তত | ইহাতে খাটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, 
ভিটামিন “বি” কমধপ্লেক্স। মণ্টধুক্ত সয়াসীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা 
সুস্থ কি অন্্স্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া রোগাস্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্ধকো . 
এবং বন্ধিু শিশু ও মন্তিফজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ 
ফলগ্রদ | 

ভিটামিন «বি' কমপ্নেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়! শ্তানা-ভিটা 
রোগাস্তে ও বধ্ধিধুঃ শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও 
টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পু্টিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বুদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য- 
গুণটির তুলনা নাই । এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 
দেহের মধ প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই 
প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইছা! প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিয়মিত শ্ডানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি 
সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাষধরূপে পাইতে পানি। 
অধিকন্ত খাটি ছু্ধ ও কোকো! থাকাতে স্তানা-ভিটা মস্তি, 

পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিফজীবীদের পক্ষে 
অপরিহার্য । বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুটি ও শক্তি- 
রর্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই । মণ্টঘুক্ত সয়াসীম ন্তানা- 
ভিটার আর একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। বন্ততঃপক্ষে সয়ামীম 
খাদ্যতত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় 
হইলেও ইহা! আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সম্বন্ধ । স্তানা- 
ডিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও 
উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে 
অতুলনীয় বল! চলে | ইহা! সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও ন্বাযুমগ্ুলীর সুষ্ঠ পোষণ ও 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে । অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
স্থনিদ্দি্ই অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অন্থপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম প্রোটিন । 
প্রোটিনের এই অপরিহ্বাধ্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা! 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন-থাকা একাস্ত প্রয়োজন । 
গ্রতি কাপ স্যানা-ভিটাতে অন্ান্ত নানা মুল্যবান উপাদান 
ছাড়াও দুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে । প্রতাহ ছুই 
কাপ স্যানা-টিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় আমিব- প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যা । উপরস্ত 
মণ্ট ও সয়াসীম থাকাতে স্তানা-ভিটা কেবল যে হুস্বাদ্ ও 
সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্তান্ত খাদ্য পরিপাক 
করিতে ও এই অপূর্ব খান্-পানীয়টি সবিশেষ সাহাষ্য করে। 

প্রসবের পূর্বেবে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । এ সময়ে নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার 
করিতে দিলে যাবতীয় অশ্ডভ উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্তানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে 
খাটি ছুপ্ধ' কোকো! ও অন্যান্ত মূল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইহা! ভ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার:ও পুট্টিবিধান করে। চর্বি, 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ- 
গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধ'ক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত 
সহ্জপাট্য অবস্থায় স্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়। 

ক্ঠানাভিটা কি সুস্থ কি অনুস্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 
সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদায়ক। ইহা! গরছ 
বা ঠাণ্ডা যে কোনে ভাবেই খাওয়া চলে। বিজ্ঞাপন 



র পুৃওধ- পিট 

কথাশিল্প--প্রীরাধারনী দেবী ও প্রীনরেক্্ দেব সম্পাঙ্গিত। 
এম. লি. সরকার এও সন্দ লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 

মুল্য সাড়ে তিন টাকা। 

এখানি গল্প-সংগ্রহ। আধুনিক কালের বিভিন্ন লেখকের লেখ] চৌদ্দ 
ছোট গঞ্জ আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধায়, আশাপুর্ণ দেবী, বাণী রায়, 
সুবোধ বন, 'বনফুলঃ, বিভৃতি বল্দোপাধায়, বিভ্ুতি মুখোপাধায়, 
অচিন্তা সেনগুপ্ত, সরোজ রায় চৌধুরী, গ্লজেন্্র মি, মাণিক বন্দেযোপাধার়, 
প্রবোধ সান্কাল, অন্রদাশক্কর রার এবং তারাশঙ্কর বক্ষোপাধ্যা--ইহীর! 
এই চতুদ্দশটি গ্ললের জেখক। রচনার সঙ্গে সম্প'দকদ্বয় লেখকদের 
জীবনেরও কিফিৎ পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাদ এইরূপ £-- 
ক্যালকাট! কেনিকাল কোম্পানী শ্রেষ্ঠ গঞঙ্গলেখকদের রচনার ভন্য পুরপ্কার 
ঘোষণা! করেন, এই সংগ্রন্থপুস্তক তাহারই কল। গঞ্সগুলি হুনির্বাচিত। 
গ্রন্থ নুপাঠা, সমুত্রি ত, সুদম্পাঁদিত। 

গ্রীশৈলেন্দ্রকুঞ্ লাহা 
দর্শন ও বিপ্লব-_ঞ্রমানবেন্্নাথ রায়। জিজ্ঞাসা--১৯৩-এ, 

রাসবিহারী এযানিনিউ, কলিকাত1। পৃষ্ঠা ৪৫, বুল্য পাচ দিক1। 

দি ত্রিপুর মডার্ণ ব্যান্ক লিমিটেড 

এখানি গ্রস্থকারের ইংরেজী দ্বার্শনিক প্রবন্ধের অনুবাদ-পুত্তক। 
জনুষাদ করিয়াছেন ্রীসময়েন রায়। বস্তবাদ ও বাস্তব আদর্শবাদ, 
বিপ্লবের ইতিগাস এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শ এই তিনটি প্রবন্ধ এই 
পু্তুকে স্থান পাইয়ছে। বর্তমান সময়ে ভারভীয় সাষাবাদী লেখ কগ্ণণের 

মধ মানবেত্র রার একজন শক্তিশ।লী লেখক। ব্যক্তিগত অভিজেতায় 
এই ক্ষেত্রে ছার সমকক্ষ লেখক খুব কমই আছেন। কিন্তু সাহার 
সকল লেখাই ইংরেডী ভাবায়। এজন মানবেজ্র রায় ওরফে নরেজ্নাথ 
ভটাচার্য্যের লেখা! নিছক বাংল! জান! প।ঠকের অপরিচিত । বর্তমান 
অনুবাদগ্রস্থ কতকাংশে এই অভাব দূর করিবার প্রয়াম। লেখকের 
চিন্তাধার। বাস্তবপন্থী এজন ভারতীয় অধাজ্স-চিন্তার সহিত ইছার 
ঘোর বিরোধ । মানবেক্রনাথ আদর্শের দিক দিয়া পাশ্চান্ত্ের সহিত 
ভারতের কোন মুগগগত পার্ধকা একেবারেই অন্বীকার করেন। 

তাহার মতে একমাত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়াই ভারতবাসীর ভাগা পরি- 
বর্ধিত হইবে, কিন্তু ভারতের বর্তমান কংগ্রেপী নীতি এই বিপ্লবের 
বিরুদ্ধ । ভারতীয় দশনশান্্র ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাহার 

বিন্দুমাত্র আস্থা নাই এবং ভারতের ইতিহাস ও এ্রতিহছকে তিনি 
নিছক জড়বাদী বা বন্তবাদীর চোখেই দেখিয়াছেন। ভারতের জাতীয় 

স্থাপিত ১৯৯২৯ 

€সিডিউজ্ড ও ক্রিয়ারিং) 
পৃষ্ঠপৌষক-_এইচ, এইচ, মহারাজা মাণিক্য বাহাছর কে, সি, এস, আইন, ত্রিপুরা । 
রেজি; অফিস--আ প্রধান অফিস--আগ্রভল। 
(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (ত্রিপুরা ষ্টেট) 

কলিকাতা ব্রা্--১০২।১, ক্লাইভ প্রীত ৫৭নং, ক্লাইভ গ্রাট (রাজকাটর!1) 
২,১নং হ্বারিসন রোড, ১*৯নং শোভাবাজার ট্রাট, কলিকানা 

অন্তনসোদিত সুলখন- ৪৩৬ রি €০,০০০১০০২, 

বিভ্রীভ সবলখন-- ই.২+০০০১০০ 

আদায়ীক্কত সুলখন ও সংরক্ষিত তহবিল-- ৯৪,৯৫০,০০২ টাকার উপর 
আমানত ৩১৫০+০০০১০০২ টাকার উপর 
কার্যকরী তহবিল-_ ৪,০০,০০০,০০২ টাকার উপর 

আ্রাঞ্চসমূহ- কুমিল্লা, ত্রাহ্মণবাড়িয়া, চাদপুর, ৮ চট্টগ্রাম, প্রহট, েচগ, শ্রীমঙ্গল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, 
বদরপুর, কুলাউড়া, জজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজারঃ করিমগঞ্জ, শিলচর , হাইলাকান্দী, ইম্ফল, শিবসাগর, 
গোলাঘাট, তিনন্থকিয্া, নর্থলম্ম্ীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটা, ডিক্রগড়, শিলং, তেঙপুর, জলপাইপুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, 
কিশোরগঞ্জ, বাঞ্গিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্বীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী বেনারস। 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অর্বপ্রকার কার্য কর! হয়। 

রাজসভাভৃষণ 
পট, 

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
জ্যানেজিং ডিরেইর 



৪২২ গ্রবার্দী ১৩৫৩ 

' জীবনে মানহেন্্রনাধের প্রভাব বিশেষ প্রবল না হইলেও তাহার চিন্তার 
সহিত পরিচয়ের জাধগ্তকতা বাহীয়া শ্বীকার কেন এরপ শিক্ষিত পাঠক- 
মহলে এই পুস্তকের প্রচার হইবে বলিয়া আশ! কর! যায়। জনুবাদের 
ভাব! সরল হইগ্াছে। 

নারীর অধিকার--প্রগোপালচন্্র নিয়োগ, ধি-এল। শিল্প- 
সম্পদ প্রকাশনী, ৩, মাজা! লেন, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ১*৪, মুল্য পনর 
জানা। 

লেখক সাঙ্টি অধ্যায়ে নারীর মর্ধান্া1, সমাজ-বাবস্থার নারী, 
পিতৃকুলাম্মক পরিবার ও নারী, নারী-ছান্দোলন, নারীর অধিকার, 
খসড়। ঠিন্মু-আইন এবং নারী-আন্দেলনের তবিধাৎ সম্ব-ন্ধ আলোচনা 
করিয়াছেন । বল! বাহুলা যে. গ্রঞ্ককারের আলোচ্য বিষয় ভারতের হিন্দু 
নারী । ভারতের হিল সমানে নারী অতি প্রাচীন কাল হইতেই এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! আছেন এবং ভারতীয় সম্ভাতার বিকাশে 
নারীদের অবদানও কিছু কম নহে। শাস্ত্রাদিতেও নারীকে খুব উচচ- 
স্বানই দেওয়। হইয়াছে । কিন্তুম্বীকার করিতেই হইবে বর্তমান সমাজ- 
বাবস্থায় ভারতীয় নারীর অবস্থ! এতি শোচনীয় । জাতির প্রকৃত উন্নতি এই 
নারীজাতির সর্ব্বাঙ্জীণ উগ্নতি ও তাঙ্কার সত্যাকার জ্ধিকার প্রতিষ্ঠার 
উপরেই নির্ভর করে। লেখক খলড়া হিন্দু আইনের সমালোচনায় 
দেখাইয়াছেন যে, বর্তমান জগতের অন্তান্ত দেশের নারীর অবস্থার তুলনায় 
প্রস্তাবিত হিন্নুনারীর জধিকারগুলি খুবই বিপ্রবাঞ্মক নহে। কিন্তু তাহ 
সন্েও নান। প্রতিষ্টান এই প্রস্তাবিত জাইনের [বিরুদ্ধ অভিমত জাপন 
করিয়ছে। আমাদের মনে হয় ভারতের জাতিগঠন কেবলমাত্র আংশিক 
ভাবে হিন্দু আইন সংশোধন দ্বার! সম্ভব হইবে ন1। যুক্তি এবং স্তায়ের 
ভিভিতে এরূপ জাইন প্রণরন দরকার যাহা! সম্প্রদ্ধায় ও ধর্মনির্বধিশেষে 

প্রয়োগ কর! চলিষে। ধর্কে সর্ধসাধারণের অধিকারের এপাক হইতে 
সরাইয়! বাতিগত জীবনের অন্তর্ভুক্ত রাখ! উচিত। নারীকে তাহার " 
নিজের মহিষায় প্রতিিত করিতে হইলে পুরুধ-জাতির তাহাদিগকে পূর্ণ 
অধিকার দিতে হুইবে। 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা--ইষনোমোহন ঘোষ। 

বিশ্বধিগযাসংগ্রহ। বিশ্বজরতী গ্রস্থালর, ২ বছ্ধিম চাটুজেয ছ্ীট, কলিকাত]। 
মূলা আট জানা। 

নাটাশান্ত্বিবয়ক গ্রন্থ ও বিশাল নাটাসাহিতা প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ 
নাট।কলার নিদর্শন হিসাবে এখনও বতণযান রহিয়াছে । কিন্তু নৃত্য- 
গীত-বান্ত-বিদ্যাদ্দিয মত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যবিদাারও বথার্থ স্বরূপ 
আজ আ।মাদের নিকট হর্ববোধা হুইয় পড়িয়াছে। বস্ততঃ, দীর্ঘকাল ধাবং 
জামাদের দেশে এই বিদ্যার সম্যক অনুশীলন অপ্রচলিত _ সম্প্রদায়- 
বিচ্ছেদ্বের ফলে তাই আমর! বহু বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য হাদয়ঙ্গম করিতে 
জনমর্থ। আধুনিক পঙ্চিতসমাজ এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন। জালোচা গ্রন্থে সেই প্রয়াসের কিছু নুন! 
পাওয়া! বাইবে। প্রাচীন ভা্তীয় নাটকের ম্বরূপ ও তাহার প্রয়োগ- 
বিষয়ক রীতিনীতি সংক্ষিপ্ত ও বথাসম্ভব নরলভাবে এই গ্রন্থে উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে । তবে এ জাতীয় বাপারে প্রাসঙ্গিক অম্পষ্টতা ও পণ্ডিস্ত- 
সম্প্রদায়ের মধো পরস্পরের মতানৈকা অপরিহার্য । যথোচিত প্রমাণ্- 
নির্দেশের অঙ্াবে গ্রন্থকারের কতকগুলি উক্তি জিজ্ঞান্থ পাঠকের মনে 
সংশয়ের হৃষ্টি করে। বিবাহ ও গৃহপ্রবেশে নাটানুষ্টানের অপরিধতা, 
দৃ্কনাটোর মধ্যে গীতবাদের বাহুল্য উদাহরণ ব্যতীত ভাল বুঝা যার না। 

শ্রাচস্তাহরণ চক্রবর্তী 

শু ক্রুভভম্ম শগ্পান্জে 

টাকা খাটাইতে চাহেন? 
আমাদের “ভ্ছান্জী আম্মা” জমা রাখুন 

২ টি ১] 

৩.৪ » রী 

৫৩৬ » 

ছা নিরাণ। র্যা ৪ লাভজনক 

ত্ুন্দের 

৯ বৎসরের জন্ত শতকরা ৩৪০ ৭ বৎসরের জন্ত শতকর! ৪৯০ 

৮, এ ৫৯ 

৯, ৪৫19 

১০ ও. ৫০ 

তন্বঙ্গল ম্পল্ঞান্ত্র ভিভ্লার্ত হিনহিঞক্ষেউ চ্লিও 
 ৮€েয়ার ভিলা” হাভস”-কলিকাতা।। 



পি ৬ ০ “৬৯৪ 

সন্ধান বাংলা বীস্ব রর 

্াকোভাইন লি শাহ সাত 
সস 

৪০ না 
্ পতাকা পক ১ রা ূ পানি দূর. বিদিত এই ন্ৃবিখ্যাত 

রা ৯" পতনে ভা 
পপ ও উদ্ভমের শক্তি, 

ক ৫17৬ ৬৯ ওহ, 
১ টি ৃ 

, [কোলকাতা লিষ্টাব্র এন্টিসেপটিকস্ 
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অসময়-্ইনুরূচি সেনগুণ্ত। ইস্ডিান এসোসিয়েটেড 
পাঁধলিশিং কোং লিং, ৮ সি, রমানাথ যহুষদার দ্রীট, কপিকাতা। খুন 
দেড় টাকা। 

কুমারী করতোয়ার গৃহশিক্ষক সজল তাহার প্রতি আসক্ত হইয়| 
তরুণ বয়সে যে করনার দ্বর্গ রচন। করিয়াছিল বাণ্তবের নিষ্টর আঘাতে 
তাহ! ধূলিসাৎ হুইয়! গ্লেল | ধনীর চুগালী করতোয়া বিবা্ হইল উচ্চ- 
শিক্ষিত অভিজাত বংশীয় উষয়ের সঙ্গে। কিন্তু অদৃষ্টচক্রের আবর্তন 
করতোয়াকে পুরর্ববিবাহিত হইতে হইল সেই সঙ্জলের সঙ্গেই। এই পুন 
নারীর জীবনে পর পর ছুইটি পুরুষের আবির্ভীবে যে বিপর্বায়ের হাতি হইয়া 
ছিল তাহাই লেখিক এই কাহিনীটির ভিতর দিয়! ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 
কাহিনী বনে জনাবন্তক জটিলতা সির প্রয়াস নাই, অনস্তন্ব-বিঙ্গেষণের 
বানুলাও নাই। প্রবহষাণ নদীর মত গঞ্জের ধারাটি সাবলীল গতিতে 
স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছ্ছে। নিসর্গ-চিত্রপেও লেখিকার 
ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া বায়। জায়গায় জায়গায়, হালক] তুলির টানে 
আঁক! রেখাচিত্রের মত, তিনি সামন্ত ছু'চারটি কথায় নৈনর্গিক দৃষ্ছের 
বড় হুজ্জর ছবি আকিয়াছেন। 

শয়তানের জাল--প্খগেন্জনাথ মিত্র । 

লাইব্রেরী, কলিক।ত1। মৃল্য ছুই টাক!। 
পুস্তকের নার হইতে মনে হয় হে, ইহ! একটি ডিটেকৃটিভ 

কাহিনী। আসলে কিন্তু, ইহ! তেরোশে। পঞ্চাশের ছুভিক্ষ- 
কবলিত বাংলার পটভূমিকার রচিত একটি কিশোর-উপক্কাস। 
বিগত মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে ধনী, মুনাফাখোর, চোবা- 
কারবারী প্রভৃতি *শয়তানের দলে'র লুঠন ও শোধণ-প্রবুত্তির কলে 
বাংলাদেশের, বিশেষতঃ মভানগরীর বুকের উপর ধ্বংসের যে তাগুৰ 
জীল! অন্ৃঠিত হইয়াছিল, কিশোর-টিশোরীদের উপযোগী সহজ 
সরল ভাবায়, সরস ভঙ্গীতে লেখক তাহারই একটি নিপুণ আলেখ্য 
আকিয়াছেন। উপগ্কামের নায়ক মাধব--একটি চতুদ্িশ বৎসর- 
বয়স্ক কিশোর । মন্বত্বারের ছুঙ্ছিনে মহানগরীর পথে পথে তাহার 
চরম হুর্গতির কাহিনী কিশোর পাঠকপাঠিকাদের চিত্তকে বেদনায় 
ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুকে ডৃূশ্রলজল করিয়। তুলিবে। বইটির একটি 

বিশেষ সার্থকত| এই যে, ইহ! পাঠে পরিপূর্ণ প্রাচৃধ্যের যথ্যে 
বাংলাদেশে এই চরম ছু:সময় কেন আগিয়াছিল কিশোর পাঠক- 
পাঠিকাদের মনে নেই প্রশ্ন জাগিবে এবং লেখকের মন্তব্যগুলি 
তাহাদিগকে দিও.নিপয়ে সাহায্য কৰিবে। 

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 

আগুতোব 

.. ক্কষক-প্রজা- আন্দোলনের মুখপত্র 

সাগ্াহ্হিক্ক ক্রস্নন্ষ 
একাদশ বর্ষ চলিতেছে 

অম্পাদক--সিরাজউদ্দীন আহ সদ 
বাধিক ৪. টাকা, যাগ্মাসিক ২।* টাকা মাত্র। 

পত্র লিখিলে বিনামূল্য নমুনা সংখ্যা পাঠান হয়। 

ম্যানেছার_ সাপ্তাহিক কৃষক 
৫৪, ক্রীক রো, কলিকাতা! । 

ইহলোক ও পরলোক- হ্রদতুলবিহ্থারী সপ্ত । ৬২ এল, 
তিলভাগ্ডেস্বর, বেনারদ দিটি হইতে প্শৈলেশ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 
ছ্িতীয় সংস্করণ । মুল্য আড়াই টীক!। 

মানবাত্ম'র ইহলোক হইতে পরলোক হাআীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা” 
পূর্ণ এই পুণ্তকখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম । লেখক দ্বয়ং 
উচ্চশিক্ষিত এবং এই বিষয়ে পরিপূর্ণ ভান বর্জন করিবার জ্ত ইউরোগ- 
জামেরিকাও ঘুরিয়া আসিয়াছেন ৷ বর্তমান যুগের তে বৈজ্ঞানিকগণ 
পরলোকতত্ব সম্বন্ধে কিরূপ গবেধণ। করিতেছেন এবং লেখক ছয় এই 
তত্বের জালোচন] ও অনুসন্ধান করিয়া যাহ] আনিয়াছেন, তাহাই এই 

কে লিখিয়াছেন। তিনি পরলো কগরত আত্মাদের নিকট হইতে প্রেত- 
চক্রে যে সব গ্রহাকথ। জানিস্ীছেন -অতান্ত জাশ্চর্যোর সহিত লক্ষা করি- 
লাম যে, তাহার সমস্তই খবিপ্রে'ভ শাস্ত্রের সহিত মিলির] যায়। বর্তষান 
নাস্তিকতার ঘুগ্নে মানুষের ধর্্ানুছুতি জাগাইবার অন্ত এইরূপ পুস্তকের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধাহার1 জগংকে দেখিয়! 
থাকেন, তাহীরা! ইহ পাঠে জানন্দিত হুইবেন। 

অন্নদগাত] --কৃষণ চন্দর । অবস্তী সাভাল বর্থক 

অনুদিত । ইন্টার ভাশঙ্কাল পাব্লিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী 
রোড. কলিকাত| ৷ বৃল্য দেড় টাকা । 

উর্দ, সাহিত্যের শক্তিশালী লেখক কৃষণ চন্দরের এই ক্ষত 

ব্রলক্্ী ইণ্মিএবেশ 
_লিমিটেড-_ 

৯এ, ক্লাইভ স্রীট, কলিকাতা 
চেয়ারম্যান লি? সি, দত এক্ষেরার 

আই, জি, এস ( রিটায়ার্ড ) 

ঠিকানাটা 'লিখিয়! 
রাখুন 

80, 0. 90208 
[0৪9 1305 7818 

(08100069, 

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
যাদুকর শ্রীযুক্ত পি, সি. 
সরকারকে 91256 

করিতে হইলে এখানেই 
গজ দিবেন। 
ট্রেডমাক 490808 

বানান লিখিতে ভূল 
কন্িবেন না। 



মাঘ. 

উপজাসথানি বাংলার পঞ্চাশের মনবস্তর়ের পটভূষিকায় রচিত। 
পু্তকথানির অসাধারণত্ব প্রতি পৃষ্ঠায় বর্তঘান। একজন ভিন্ন 
প্রদেশবাসী, ভিন্ন ভাষার লেখক বাংলার সেই হুর্থিনের ছঃখকে 
কতখানি সহানুভূতির সফ্বিত দেখিয়া! কিরপ অন্িময় ভাষায় 
তাহার চিত্র আকিয়াছেন, দেখিয়া বিশ্মিত জানন্দে বুক ভরিয়া 
উঠে। সাহিত্যের এই যহার্থ্য অবদানটিকে যিনি বাংলায় 
বূপান্তরিত করিয়াছেন তাহার কৃতিত্ব এমনি যে একবারও 
ধনে হয় নাই, জনুবাদ পড়িতেছি। 

শী প্রকাশিত হইচতচ্ছে 

প্রথিতবশ! লেখিক। প্ীশাস্তা দেবীর 

রামানন্দ ও অর্ধ- 
শতাব্দীর বাংলা 

বাংলার সাংস্কতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় বর্তমান বুশের জন্ততম শ্রেষ্ঠ 
মনীবীর জীবনাদর্শের হুনিপুণ বনি ও বিন্লেষণ। 

প্রবাসীর আকারে বহ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহু চিত্রশৌতিত, বাংলা-সাঁহিত্যে 

অভিনব জীবনচরিত। ইহা! একাধারে মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 

জীবনী এবং সমসামগ্জিক বাংলার সাংস্কৃতিক প্রগতির ইতিহান। বিগত 

পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার সাহিতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাজি 

যাবতীয় আন্দোলনের প্রকৃত শ্বরাপ উপলব্ধি করিতে হইলে এই পুস্তক- 

খানি অপরিহা্ধ্য। 

প্রবাসী কার্যালয় 

১২৯২, আপার সাকুলার রোঙ, কলিকাতা। 

শর: 
জর্তুঅ9ত ও ও সেও 

০৪০ ৪২৫ 

মায়ের আশীর্বাদ-_-ইগ্রভাবতী দেবী সরশ্বতী। 
(দ্বিতীয় সংস্করণ ) ২৮1৪এ, বিডন রে! হইতে পি, দাশ কর্তৃক 
প্রকাশিত | বুল্য জাড়াই চাকা । 

লেখিকা! বাংলা লাহিত্যে দুপ্রতিঠিতা | বাঙালী-যরের 
কল্তাবধূ ও জননীর চরিত্র অঞ্ধনে তাহার প্রতিভা অসাধারণ। 
পুস্তকখানি যে জনসমাদর লাভ করিয়াছে উহার দ্বিতীয় 
লংস্কয়ণই তাহার প্রমাণ | ছাপা ও বাধাই আধুনিক রুচিসম্মত। 

আবির্ভাব--ঞ্রযোগেশচন্ত্র স্নকার বি.-এ। 

৮1৭।১এ) ফাতীবাগন রোছ.__ইণ্টালী, কলিকাতা । হুল্য 
বার আনা । 

ষীর্তধষ্ঠের বিষয় অবলম্বনে লিধিত ভিরসাশ্রিত নাটিক1। 
প্রথমতঃ ইহা বেতারে অভিনয়ের জন্ত লিখিত হ্ইয়াছিল। 
পচমাগুণে নার্টিকাখানি রসোভীপ হৃইয়াছে। প্রত্যেকটি চিজ 
সু-জক্কিত এবং সংলাপগুলিও সরল এবং নুন্দর | 

শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 
সর্ববমঙ্গলা-বিদ্যাপীঠ--্রচারাপদ রাহ! । মডার্ণ পাবলিশাস? 

৬, বন্ছিম চাঁটুয্যে ট্রাট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাক|। 

অনুপম প্রথম জীবনে জগ্্ীর প্রসাদলাতের সুযোগ প্রত্যাখান করিয়! 
উচ্চ আদর্শের প্রতি জনুরক্তিবশতঃ সরন্বতীর সাধনায় জীবনের আশ1- 
জাকাকঙ্ষার পরিণতির হ্বপ্র দেখিয়া, এম-এ পাস করিয়। হাত্র পঞ্চাশ টাকা 
মাহিনায় এক স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করিল, যাহার নাম সর্ধবমজলা-বিদ্যাগীঠ। 
ইঞ্ছকে একটি বে-নরকারী আদর্শ উচ্চ ইংরাজী স্কুল বল! যাইতে পারে। 
এই শিক্ষকজীবনকে কেস করিয়! তাহার জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা 
লা হইল তাহ] অর্থে মর্শখে উপলদ্ধি করিয়া অনুপম বৌদির প্রতি শেষ 
চিঠিতে লিখিয়াছে--"অনেক আশ! করে এখানে মাষ্টারী করতে এসে- 

ছিলাম। মনে করেছিলাম, এখানে কত খধি, মহবি, আরুণি, উপমন্থায় 
দেখা! মিলবে। সে ভুল আমার কেমন করে ভেতেছে, সে কথা তুখি 
জানো ।” শিক্ষকদের উপর দেশের জাশা-শুরনাস্থল তরুণ ছাত্গণের 
জীবন ও চরিব্রগঠনের ভার স্কত্ড রহিয়াছে, '্টাহাদের প্রতি নিদারুণ 

অবজ্ঞ। ও অন্ুকম্পার ভাব কোন স্বাধীন প্রগতিশীল জাতির যধ্ো দেখ 
যায় না। বিশ্কৃতিবাবুর 'অনুবর্তনে'র স্তায় তারাপদবাবুর় 'সর্বমঙগলা- 
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বিভাগঠ'ও এদিকে দেশের চিন্তাশীল বাঞ্ধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 
কমক-যৌদি ও অনুপষের মধুর স্লেছপূর্ণ সম্ব্ষ, প্রভাত ও নীকর 
বিরোগাত্ত পরিণতি এরপ হুন্দরভাবে অর্ষত হইয়াছে যে উপন্তাসের 
সার্থকতা এখানেই ফুটিয়! উঠির়াছে। বইখানির গোড়ার দিকে আদর্শ- 
চরিত্র শিক্ষকগণের কথাবার্তায় একটু মাআধিক উচ্ছ লতার ভাষ প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

প্রথম প্রণাম---্ইজপুর্ববকৃফণ ভট্াচার্ধা । রবীন্র পাবলিশিং 
হউন, ৪. নং পটলডাঙ্গ! স্টক লকাত1। মুলা ছুই টাক]। 

'€ুথম প্রণাম” অপূর্বববাবুর প্রথম উপন্তাস,--পড়ি়1! আমাদের 
ভাজই লাশিল। কোনও বিশেষ দোবগুণ এই অপেক্ষাকৃত হ্সারতন 
উপন্তাসটিতে কুটির উঠে নাই। সাধারণ পাঠককে ইহা! জানন্মদান 

বুগঝদেব জুন 

নতুন ঘহই 

আঘুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচন৷ 
»* এই গ্রন্থে নিয়লিখিত প্রবন্ধ নিবিষ্ট হয়েছে. 

লেখার ইন্থুল। কবির জীবিকা। প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা 
গন্ভ। “কল্পোল' ও দীনেশরঞ্জন দাশ । জীবনানন্দ দাশ। 

সমর সেন। ন্ুধীন্্রনাথ দতত। বিষণ দে। স্থভাষ 
মুখোপাধ্যায় । অমিয় চক্রবর্তী। নিশিকাস্ত । অন্নদাশঙ্কর 
বায়। দু'জন তরুণ মৃত কবি। নজরুল ইসলাম। কালের 

পুতুল । 
চার টাক। 

বুদ্ধদেব বনু গ্রস্থপপ্জী ও কবিতাবনের সম্পূর্ণ তালিকার 
জন্ত পাঁচ জানার ষ্ট্যাম্প পাঠাবেন। 

কবিভাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ 

করিবে, কারণ ইহা যনভত্বের জটল গ্রস্থিজালে অথবা কোন সামাজিক, 
রাজনৈতিক বা! অর্থনৈতিক সমন্কার তর্কালোচনায় অবথ। ভারাক্রান্ত 
নহে। গ্টি হুখপাঠা, ভাবোচ্ছন ব! বর্ণনার আতিশযাদোব হইতে 
যুক্ত । চরিত্রা্ছনেও বিশেষ ভ্রচি ধর] পড়ে না। জমিদার পিতার 
ধনমদনগর্ব্ধিত! ও বালিগপ্রের এক অতি-আধুনিক কলেজে সহশিক্ষার 
ফলে উন্মার্গগামিনী নাগ্লিক। অশোকার বিপরীতে তাহার বিবাহিত 
স্বামী ডাক্তার প্রণবের উদ্দার-কোষল অথচ অনমনীয় দৃঢ় চরিত হজর 
ভাবে অঙ্কিত হুইয়াছে। অন্তান্ত চরিত্রের মধে) অশোকার পূর্বপ্রণয়ী 
সমীরকে শেষের দিকে একেবারে লম্পট পর্যায়ভূন্ত কর অদঙ্গত মনে 
হইল। প্রণধের বন্ধুপত্রী শ্বামীবিয়োগ-বিধুরা সরমার চরিত্র-পাঠকের 
সহানুভূতি আকর্ষণ কছ্ধিবে। 

গ্রিমের রূপকথা-_শ্রীহারাপদ রাহ! । আশুতোব লাইব্রেরী, 
৫) কলেজ স্থোয়ার, কল্িকাত।। মৃঙ্য দেড় টাক! । 

ইংরেজী অন্থবাদ-সাহিত্যে শ্রিমভ্রাতৃত্বর সংগৃহীত জাশ্মানীর 
উপকথাগুলি সর্ববজনবিদিত। ইঠিপূর্যেবে এই ক্ছপকথার ভাপগার 
হইতে অধিকাংশ গঞ্জ জনকে বাংলার জন্ত্রবাদ করিয়াছেন, 

তারাপদ বাবু মাত্র বাঝটি গল্প ইত! হইতে নির্বাচিত করিয়া! সর 

মনোহর ভঙ্গ'তে ছেলেদে জগ্ত লিখিয়াছেন। প্রচুৰ চিত্ত 
বইটিকে সৌন্গধমণ্ডিত করিয়] ছেলেদের নিকট গঞ্পগুলিকে 
অধিকতর জাবর্ষণীঘ় কারঘছে। গল্পের সংখ্যা আরও বাড়ানে! 
সমীচ'ন ছিল। 

শ্রীবিজয়েন্্রকুঞ্ণ শীল 

পণ্ডিত ৬রমানাথ চক্রবাঁ সম্কজিত্ত এবং 

ভক্তিতীর্ঘ ভ্রীউষেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 

(মতি ও কী শ্রীচগ্ডী 3০ 
অর্গলা, কীলক, কবচ, মূলচন্তী, নুক্তাদি এবং রহণ্চত্রয়ের সরল বঙ্গানুবাদ 
ও ব্যাখ্যা, পুজাবিধি এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধে “চহ্ী” বিষয়ক বহুল 
জ্ঞাতব্য বিবয়াদিতে ও বর্ণানুক্রমিক প্লোকহুচীতে নুসম্পূর্ণ। 
গ্রীঞ্রীলঙ্ষ্ষপুজা ও কথা। %১০ জ্রিসন্ধ্যা ।* 

প্রাণ্তিস্থান--সব বইয়ের দোকান এবং প্রকাশক- ১২০1২ জাপার 
সারকুলার রোড, কলিকাত!। 

কাঁকড়া বিছের রূস 
রসকার- শিল্পী দেবীপ্রসাদ র্বারচচীখুরী 

শার্ছুলের ঘরোয়া কথা, দেবীপ্রসাদ তুলি ও কলমের খোচায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেম। আত ঘা না লাগিলে 
বক্তব্য ও ত্রষ্টবা বিষয় আপনাকে দুঃখের মাঝেও আনন্দ দিবে । অন্তথায় শুল বেদনার সম্ভাবনা আছে। 
ধাহারা রস গ্রহণে অক্ষম অর্থাৎ অজীর্ণ রোগে ভূগিতেছেন তাহাদের বইটির সহিত ঘনিষ্ঠত! ন! ধরাই বাঞ্ছনীয়। 

“কাকভা বিচ্ছের রস? শঈষই আত্মপ্রকাশ করিবে। 
বিজ্ঞাপনের দিকে নজর রাখুন । 



দ্শ-ধিদেশের থা 
উত্তরপাড়ায় নিখিল-বঙ্গ আরৃত্তি-প্রতিযোগিতা 

বিগত ১লা! জা্ছুয়ারি, ১৬ই পৌষ, বুধবার অপর্বাছে উত্তর- 
পাড়ার “ফ্রিনারায়ণ স্বতি-পাঠাগারেশ্র যষ্ঠ বাধিক প্রতিষ্ঠী- 
দ্বিবস উপলক্ষে এক নিখিল-বঙ্গ আন্বতি-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 
হয়। উক্ত পাঠাগারের উদ্ভোগে এইরূপ প্রতিযোগিতার ইহ! 
দ্বিতীয় অনুষ্ঠান । ইহার বিভিন্ন বিভাগে শিশু, বালক-বালিকা, 

মহিলা এবং বয়স্ক প্রতিঘোগিত্বন্দ যোগদান করেন । “হ্রি- 
ভবমেপ্র বিরাট প্রাঙ্গণ দর্শক এবং শ্রোতৃমগুলীতে পূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। সভায় বহু সাহ্ত্যিসেবীরও সমাবেশ হইয়াছিল । 
অনুষ্ঠানের পৌরোছ্ত্যি করেন কথাশিক্পী প্রতারাশক্বর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কবি 
ঞশৈলেন্্ররফ লাহা! | প্রতিযোগিতায় বিচারকের কার্গা করেন 
শ্রশচীতজনাথ লেনগ্প্ত এবং শ্রবীরেন্্রকফ ভদ্র। অভ্যর্থনা 
সমিতির সন্ভাপতি উতভভরপাড়ার পৌর-প্রধান এ্ীঅমরনাথ 
মুখোপাধ্যায় তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে সমাগত সাহিত্যিক 
এবং শ্রোত্বৃন্দকে সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলে সম্ভার কার্ধ্য 

আরম্ত হয়। প্রতিযোগিতার তালিকায় ১১৫ জনের নাম 
থাকায় ইতিপূর্বে ২৮শে ডিসেম্বর একটি প্রাথমিক প্রতি- 
যোগিতার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে বিচারক ছিলেন এষ্ভাম 
মুখোপাধ্যায়, প্রীর়াধা্ঠাম ঘোষ এবং ্রীনুধীর সেনগুগ্ত। 
আবৃত্তি, বিশেষতঃ শিগুদিগের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত উপভোগ্য 
হইয়াছিল । প্রতিযোগিতার পর বিচারকম্বয় আবৃতি ও পাঠাগান্স 
সম্বন্ধে বন়্ুতা করেন। প্রধান জতিথি কাব্য ও সাহিত্য 
সন্বদ্ধে ঠাহায় অভিমত ব্যস্ত করিবার ফালে বাস্তবধাদ ও 
রোমা্টিসি্ষমের ব্যাখ্য! করেন। সন্ভাপতি তাহার অন্ভি- 
ভাষণে বলেন, “গ্রন্থাগার সম্পর্কে উত্তরপাড়ার যথেষ্ট এতিহু 
আছে। অনুর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের এক সংক্কতিগত 

ছুব্যোগের সম্মুখীন হইতে হইবে । পাঠাগারকেই দীর্ঘকালের 
সংস্কতির বানী বহুন করিতে হইবে ।” সত্যবজের সহযোগে 

সংগঠক এ্রীবিজ্য় ত্রায় এবং সম্পাদক গ্রপাচ মুখোপাধ্যায় 
উৎসবটিকে সাফল্যমঙ্চিতি করিতে চেষ্টার ক্রটি কয়েন 
নাই । 

কিন্তু স্তন্ত-ছুপ্ধ ষখন কমিয়া যায় কিংবা পাওয়ার হ্থবিধা! থাকে না, 
তখন «ভিটা 

পু্টসাধন করিয়া থাকে । শিশুদের হজমের পক্ষে ইহ! সর্বাপেক্ষা 

নির্দোব ছুক্ধ। ইহাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাগ-রোগ 
ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার জাশঙ্ক। থাকে না। ইহা সেবনে 
শিশুদের দাত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্বাস্থা সুঠাম হুইয়া উঠে। 
তুর্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা 
সুপথ্য। ভিটা-মিল্ গত সাত 
বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সম্ভান, 
প্রহ্থতি- আগার ও হাসপাতালে 

সহ্থনামের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। 

সমিহ্”ে নিবিক্গে বাড়ন্ত শিশুর দেহের 

ন্যাশনাল নিউক্রিমেন্টস লি নি: ১২,চৌরঙ্ী হেনফমার,কলিকাতা 
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কলিকাতায় গুকবধির ছাত্রদের শিল্প-প্রদর্শনী 
ধিগভ ৪ঠা পৌষ, ২৯৩ নং আপান সাকুলার রোডে 

হৃকববির শিক্ষক-সশ্মেলমের ৪র্ঘ বার্ষিক অধিবেশম উপলক্ষে 
ফলিকাতা! এবং মফবলের কয়েকটি মৃকববিয় বিভালয়ের ছাঅ- 
দেয় একটি শিক্গ-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ১৯৪০ সন হইতে 
এ ধণেক প্রতর্শনীঘ হুত্রপাত হয় । ১৯৪৪ সনে ৭১ নং 

তারক প্রামাণিক প্লোভে মৃফবধিরদের যে শিল্প-প্রদর্শনী হয় 
ঘাংলার তদানীন্তন গবর্ণরের পত্রী মিসেস কেসি তাহার উদ্বোধন 
কয়েন । বর্তমান বৎসরের প্রদর্শশীর উদ্বোধন-ফাধ্য লাটপত্থী 

লেভী বায়োক্গ কর্তৃক লম্পর় হুয়। এই উপলক্ষে বৃকবধির 
বিভ্ঞালক্ব-প্রাণে যে সভ] হয় তাহাতে উক্ত বিভালয়ের শিক্ষক 
শীযুক্ত এ, সি. সেন এক চিত্তাকর্ষক বড়তা প্রদান করেন। 

বক়্তাপ্রসঙ্গে কয়েকজন মৃক ছাত্রকে কথ! বলাইয়া তিনি 
প্রোতৃত্বন্দকে চমৎকত কয়েন । পঞ্চানন প্রামাণিক নামে একটি 
ছাত্র দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ পাঠ করে। বৃকবধির 
শিক্ষক লন্মেশনের অবৈতনিক সম্পার্ক শ্রয়ুক্ত নৃপেন্জরমোহন 

মন্ধুমন্গারও লম্ভাম্ বক্তৃতা করেন । 

ডাঃ কে* কে রায় 

ঘশস্বী চিকিৎসক কেশবন্ধক রায় ডাঃ কে. কে, রায় 
দামে খ্যাত ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন জুয়েলার। 
দুল ত্যাগ করিয়া কেশবস্কক প্রথম জীবনে পিতৃব্যবসায় 

. জবলম্বন করেন। উচ্চশিক্ষা আহ্বান তাহাকে কিন্ত 

হির থাকিতে পিল না। পরিণত-যৌবনে হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসার প্রতি আক হইয়া প্রতিঠিত ব্যবসায় ত্যাগ. 
করিক়্! তিশি একসঙ্গে কলেজে অধ্যয়ন করিতে এবং চিকিৎসা- 
বিজান চর্চা করিতে ত্বারভ্ভ করেন । আত্বশঞ্তিতে বিশ্বাস, 
একান্ত সাহস এবং সঙ্ষক্পে দু়তা ছিল তাহার চরিত্রের 

বিশেষত্ব । ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর 
জ্ঞান জাহ্রণ কধিতে কেশবন্ধক আমেরিকা যাত্রা কলেন। 
১৯১৫ লালে ক্যাপিফোণিস়া ইউনিক্াপিটি হইতে এম.ভি.ভি্রী 

লাভেম় পন্য তিনি শ্বদেশে প্রত্যাগমন ক্রিয়া অল্প দিনের 

মধ্যেই এক জন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথথ চিকিংসক রূপে গণ্য 
হন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আভিজাত্য তাহাকে সর্বসাধারণ 

ছুইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। বহু প্রতিষ্ঠানের সহ্তি তিনি 
ঘণিষ্ঠরপে সংযুক্ত ছিলেন । হোমিওপ্যাথিক কলেজের অধ্যক্ষ 
ও অধ্যাপক রূপেও তিনি যথেঞ& ক্কতিত্ব অর্জন করেন। 
প্রাছেশিক এবং সর্বভারতীয় হোমিওপ্যাথিক কদৃফারেকে 
তিনি বু ধার সভাপতির পদে বৃত হন। বিহ্বার এবং নুহ 
অন্ধ প্রদেশের চিকিৎসক-লন্মেলমেও তিনি লভাপতিত্ব করেন । 

বিন্ু মহাসত1 কর্তৃক তিনি ,কলিকাতার উদ্ভর. বিভাগেক 
বতাপতি পদে নির্বাচিত হন । ছয় পুত্র, তিন কনা, অসংখ্য 

কেশবনৃষণ রায় 

বন্ধুবান্ধব এবং জান্ীয়স্বজনকে শোঁকসাগরে ভাসাইয়া 
বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, প্রায় ষাট বংলর বয়সে 

সহ্ধদয়, নিরভিমান, পরোপকারী, প্রতিভাবান চিকিংলক 

ডাক্তার ফেশবক্কক রায় তাহার চিতরঞ্জন এভিনিউস্ব ভবনে 

শেষ নিষ্বাস ত্যাগ করেন। জামর! তাহার পরলোকগত্ত 
আত্মার কল্যাণ কাষন] কি। 

জম সংশোধন 

(“বঙ্গে ধর্ধাত্তরকরণ ও তাহার প্রতিয়োধ-প্রচে্” ) 
পৃষ্ঠা সত্তা পওক্ি অপ্ডদ্ধ তদ্ধ 

ও৭ই ২ ও আইন অছিলা 
বী ঢা এ ৩৪ সপক্ষে সমক্ষে 

৩৭৩ ১ ১১ ট্রেভিনিয়াহ্ণ হ্রেভিলিয়ান 
ঞঁ ঙ ৭ র্শনবাদ ছর্শনাছি 
তী ২ 

এঁ ধর ০ ভিন্ায়েট। ডিয়েলটি। 

ও৭৪ ১ হ২ বিভাগেকর বিশ্াগেও 
৩৭৬ ১ ১৪ সাত র ূ 

. ই. হ্গ পথ 

ই ছাড়া, ৩৭৩ পু্ঠার প্রথম সত্তর চিনা 
স্বত্তের ১৩শ পওভিতে হিঠাখ কম্ধিতে লাগিয়া গেল ।”-এ 
পন্পে ঘসিবে। 

সরাকর ও পরড়াখক $ মিবানণচজ হান, প্রধা্দী গ্রেল, ১২০।৭ জাপান্ব দাদা সে সপ 
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প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা . প্রণতি 
শবৈষ্ভনাথ দাস 



পারকোটের পথে গান্ধজী 

০ পিজি... 

পিল্পদ্ধির প্রার্থন|-সভা! । গাঞ্ধীজী আমতৃপ সালামের অনশনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছেন 



“লত্যহ্ শিবম্ নুন্দরষ 

নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ” 

ক্ষান্ত ১৩০৫০ ৪৩৬স্প ভ্ভাঙ্গ / 
-স্রশ্বত্ড | 

( ৫ম সহন্া 

বিবিধ প্রসঙ্গ 
কংগ্রেস, লীগ ও গণ-পরিষদ 

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কষিটি ব্রিষ্টশ মস্ত্রীমিশনের ৬ই 

'ভিসেপ্ধরের বিক্ঞপ্তি মানিয়া ওয়ার পর করাচিতে লীগ-কমিটির 

অধবেশন বিগত ২৯শে জাহুয়ারী হয়। তাহাতে নুতন 
কিছুই হয় নাই, পুরান চালই আবার চাপিবার ব্যবস্থা! হয় এবং 

সেই সঞ্ে নানাপ্রকার অগ্যোগ-অভিযোগ এবং আন্ফালনও 

হইয়াছে । ভারতের রা্রুনৈতিক পরিস্থিতি পূর্বেকার মতই 

আছে, প্ুভেদ এইমাত্র যে লীগদ্ল গণ-পরিষদ অচল করা 

ছাড়াও আরও কয়েকটি অভিযান চালানোর চেষ্1! করিতেছে। 

বল! বাহুল্য, এইরূপ পরিস্থিতি তিন অঞ্জ কিছু ঘটিবার কথা৷ 

'আশ। করাই অঙ্ঞার ছিল । লীগের পুজিতে যাহ! কিছু আছে 

তাহার আন্দাজ এদেশ অনেক দিন যাবৎ পাইয়াছে এবং সেই 

কারণেই অতি বড় আশাবাদী বা অতি ক্ষীণবুদ্ধি লোক ভিন্ন 
অন্ত কেহই অবস্থার উন্নতির আশা! করে নাই । এখন দেখিবার 

বিষয় কংহ্রেস লর্ভ ওয়াভেল ও তাহার লীগের কার্ধক্রমের 

সম্মুখে কিজ্ঞাবে দাড়ায় । দাড়াইতে কংগ্রেপকে হইবেই কেননা 

এ্রথন পদত্যাগ বা! পরিষদ ত্যাগ প্রায় আত্মঘাতী হওয়ার 

অমান। প্রশ্ন কেবল মাঅ কংগ্রেষের কত'ব্য কি। 

কংগ্রেসের সম্মৃখে এখন মানাপ্রকার সমন্টা দেখা দিতেছে । 

প্রথমতঃ ব্রিটিশ মগ্ত্রিমিশনের খপড়। অনুযায়ী কার্যক্রম সচল 

করিতে হইলে লীগ ও অন্ভান্ত ছোটবড় কংখ্রেস-বিরোধী দলের 

সঙ্ষে একটা বুঝাপড়া হওয়া! দরকার । এইরূপ “সমঝোতা” 
জাতীয় বুঝাপড়! সর্ধদ্দাই নির্ভর করে বিদ্ির পক্ষের মধ্যে 

আগ্তরিক বিশ্বস্ত এবং সদিচ্ছা উপর । সেখানে লীগ 

ও কংগ্রেসের মধ্যেকার ব্যবধান সন্কুচিত হওয়া প্রয়োজন 
ছুই দলের মধ্যে বিয়োধের মূল কারণগুলি দূর হওয়া! প্রয়োজন 
কিন্বা অন্ততঃ পক্ষে সে সকলের প্রতিকারের এমন একটা 

পথ নিদেশ প্রয়োছছন যাহাতে এ সকল বিরোধের দরুণ 

আবার অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ডের আগুন প্রন্থলিত মন! 

কইতে পারে। প্রান্ত বিপ্লবের হ্ত্রপাত হইলেই যাহাতে 

লালিশী বাখিচারের দ্বার! ভায়-নিষ্পতি হইতে পারে, যাহাতে 

শাস্তির মধ্যে ধর্মপঙ্গত ভাবে আপোষ হুইভে পায়ে, এইরূপ 

বাবস্থায় উভয় পক্ষের নেতৃবর্গ চুক্তিবদ্ধ হইলে এই বৈরিভাৰ 
দুর হওয়া! সম্ভব, অন্ভথায় নছে। 

লীগের সঙ্গে এরপ চুক্তির সপ্তাবন] ক্রমেই সুদুরপয়াহুত 
হুইতেছে। তাহার মূল কারণ ছুইটি এবং সেই ছুই কারথ 
লীগের অন্ভিত্বের সহিত জড়িত। লীগের বুল উদ্ধেন্ঠ হিন্দুকে 
দ্াপত্বে আবদ্ধ করিয়া ভারতে মধ্যযুগের মুসলমান সাত্রাজ্্য- 

বাদের পুনর্গঠন । মুখে নানা প্রকার অভ মিথ্যা কথার 

অবতারণা করিয়! অঙ্কের চক্ষে ধুলা দেওয়ার বৃথা চে! যতই 

হউক, কাধতঃ বাংলাদেশে ও সিদ্ুপ্রদেশে লীগ শাসনের 
বাস্তব চিত্রে ভৃত্তভোসী হিচ্ছুর মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি ও বিচার 

শন্তি এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই তাহার! স্প$&ই দেখিতে 

পাইতেছে লীগের প্ররুত ত্বরূপ কি। লীগের জাবিপত্যের 
মধ্যে হিন্দুর ধন প্রাণ মন, স্বাধীনতা বা ধর্ষ কোন কিছুই 
থাকিতে পারে না। তিন শত বংসর পূর্যেধে অমাহুধিক 
বর্ধরোচিত বাবহার মুসলমান সান্রাজ্যবাদ হিন্কুর উপন্ন 
চালাইয়াছিল, যে অত্যাচারে অর্জরিত হইয় হিন্ছু-_মার়াঠা, 
রাজপুত, শিখ হইতে আরম্ত করিয়া! সকল জাতি ও শ্রেমী-. 
বিদ্রোহের আগুন হ্বালাইয়! নিজের হাতে ক্ষেমে ক্রমে নুঘল 
সাত্রান্্য ভাঙিরা গুড়া করে, আজ লীগের লুন্ধ নেতৃবর্গ লেই 
লুণ্ত প্রতিষ্ঠানের দগ্ধ দেখিতেছে। ইংরেজ এদেশ অধিকার 
করে হিশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, হিন্দুর ঘরে বিবাদ লাগাইয়া 
তাহার প্রতিরোবেধ চেষ্টা প্রবল ভাবে করে মারাঠী ও শিখ । 
অথচ আক চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে ইংরেজ সেই লুন্তোদ্বার 
করিয়া আবার সেই মবায়ুগের বর্ধরতার পথ পরিষ্কার করিয। 
দ্বেয়। অতএব, এক কথায় লীগের অস্তিত্ব নির্ভর কন্িতেছে 
হিপ্ুর স্বাধীনতার সম্পূর্ণ লোপের উপর এবং ভারতে মধ্যরুগের 
মুসলমান সাত্রান্য্যের পড্ভনের উপর | সো! কথায় ইহার অর্থ 
লীগ-অধিকৃত ভারতে কংখ্রেসের অস্তিত্ব লোপ । লীগের ক্ষুধা 
লুঠনকারীর ক্ষুধা, সুতরাং ভারতের কতটা] তাহার গ্রাসে গেলে 
পরে সে ক্ষুধার মিরৃভি হইবে তাহা! বলা বাহুল্য । | 

ঘিতীয় কারণ লীগের কংগ্রেসেয় উপর সন্গেহ। এরই 
সন্দেছের ভি প্রতিশোধের ভয়ের উপর | লীগের আরম্ত হয় 



৪৩৩ 

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের উচ্ছেদের চেষ্টার অঙ্গত্বজপে, এবং 
ইহার গোড়াপভন ও পোষণ হয় ইংরেজ সাআজ্যবাধীর হাতে। 
ইংরেজ সাঘ্রাজ্যবাদীর অন্ুচর রূপে লীগ জাতীয়তাবাদ দলমে, 

বিশেষতঃ বাঙালী হিন্ুর দলমে ও শোধণে যে কাজ আজ 
চক্জিশ বংসর যাবৎ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে প্রতি- 

শে'ধের ভয় হওয়! স্বাভাবিক । এবং বাংলাদেশে লীগ যাহ! 

চল্লিশ বংসর যাবৎ করিয়াছে, সার]! ভারতবর্ধে তাহ চালাইবার 

চেষ্ঠ। করিয়াছে বিগত পনর বংসর এবং বিশেষতঃ গত ছয়- 

সাত বংসর। এই অপরুপ কীতি যাহাদের ইঙ্গিতে, উৎসাহে 
ও পারিতোধিক ধানে এতঙ্গিন চলিতেছিল, আজ তাহার] বিদ্বায় 

লইতে চলিয়াছে, সুতরাং প্রতিকলের ভয় হওয়! অস্বাভাবিক 
নে, কেনন! জাত্ববং মন্যতে জগং। কাজেই লীগ ছলে বলে 
চেষ্ঠা করিতেছে ষাঙাতে ইংয়েজ বিদায় না লয় ॥ ইংরেজ প্রভু 
বিদ্বায় লইলে লীগের পাকিস্থান কি করিয়া থাকিতে পারে ? 
ফান্ধেই লীগের অন্ভিতের সহিত ভারতে ইংরেজ আধিপত্য 

দৃভাবে আবদ্ধ । একের অন্তাবে অঙ্গের উপস্থিতি অদণ্ডখ এবং 

ভারত হইতে ইংরেজ বিদ্গায় না লইলে কংগ্রেসের অস্ভিত্বও 

স্বায়ী হইতে পারে না। এইরূপ পরম্পর বিরোধী অবস্থার 
ঘধ্যে সমঝোতের অবকাশ কোথায়? 

এই বিবাদতঞ্জন ও সমন্ডাপৃরণ সেই দিমই হইবে যে দিন 

ভারতে মুসলমান সাধারণের মধ্যে ধাহার! প্রকৃত খ্বাধীদতার 
অর্থ বুঝেন তাহাদের প্রতিপতি বাফিবে । বিদেশের মুসলমান 
স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝে সেকথ] মিঃ দিনা জতি ম্পষ্টভাষায় 

শুনিপ্| আপিয়াছেন মিশরে । সে কথা আছগও তিনি খুলিয়! 
াহার তক্তবঙ্দকে বলেন নাই । মিশপ্ধে ও পশ্চিম-এশিয়ায় 

আরব নেতৃবর্গ বুঝিয়া লইয়াছেন যে ইংরেঞছ্জের আবিপত্যের 

হত্বনাম যাহাই হৃটটক তাছার মধ্যে শ্বাধীনতার নামগন্ধ থাকিতে 
পারে না, থাকিতে পারে পরব্াপক্রণের সুযোগ, ঘুষ ও 

ছু্নাীতির প্রবল শ্লোত। উদ্দাহরণন্বপে বাংলাদেশের ও সিন্ধু 
প্রদেশের লীগ রাগের উদ্নেখই যথেষ্ঠ । কিন্ত সে কথা 

ভারতের মুসলমান জনসাধারণকে বুধাইবে কে? এবং মুলল- 

যান জনসাধারণ সে কথা ন' বুঝিলে সমঝোতের চেষ্ঠা পণশ্রম 
মাত্র একথা কংগ্রেস বুবিবে কবে? 

বুপপমানদের মধ্যে ধাছার! প্রত স্বাধীনতাকামী, বাহাদের 
খ্বাধীনতার চিত্রে অনোর অপকার, পরস্বাপহয়ণ ব! অন্যের 
উপর দাসত্বারোপ নাই, তাহাদের কথা আজ মুসলমান জন- 

সাধারণের কাছে পৌঁছায় না। তুরক্ষের নূতন স্বাধীনতার 
দিদে কামাল আতাতুর্ক এরূপ নীতির যে প্রচার করিয়াছিলেন 
ভাঙারই জোরে জাজও তৃর্ক গ্বাধীন হ্ইয়! প্রগতির পথে 

চলিয়াছে । সে কথা মুসলমান জনলাধারণ জানে না ঘ! 

জানিতে চাছে না। তাহাকে শুমান হইতেছে মুহস্মদ বিন 
কাশিষের কাহিনী এবং ভাছাও অশেষ অদলবদল করিয়া 
আযঘ্ায উপন্যাসের রুখরোচক কাহিনীয় মত করিয়া । ইহার 

প্রবাসী ১৩৫৩ 

প্রতিকার কি? সম্পূর্ণ প্রকার কংখ্রেষের হাতে নাই গে 
কথা ঠিক । কিন্তু যে ভাবে এখন সমস্ত ব্যাপারটা! চলিতেছে 
তাহাতে কংগ্রেসের দায়িত্ব ও কত'ব্য ছইই রহিয়াছে । লীগ 
সম্পর্কে কংখ্রেস অতীতে যে নীতি অবলথন করিয়াছে তাহার 

ইংরেজী নাম ”[১০110য 01 01107” বাংলায় তাছাকে শুধু 

“গা! টিলা” দেওয়া বল! চলে না, তাহার সঙ্ষে “ছাল ছেড়ে, 

দেওয়া” বল! উচিত । বাংলায় ইহার বিষময় ফল কলিয়াছে, 
সিদু প্রদেশে কি খটিতেছে তাহাও ভ্রব্য, পঞ্জাব এখনও সম্পুর্ণ 
ভুবে নাই তাহার কারণ শিখ সন্প্রজ্গায়ের দৃঢ় সচেতন ভাব এবং 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান আবছল গকফফর খান তাহার 

ব্যজিত্বের জোরে পাঠান জাতির সম্মুখে প্রকৃত স্বাধীনতার 
আদর্শ ধরিয়া রাখার এখনও কংগ্রেসে প্রাণ রহ্য়াছে | তবে 

কংগ্রেস সচেষ্ট না থাকিলে তাছাও যাইবে, কেনন! বিপক্ষ 

বিদেশীর সহায়তায় কংখ্েসের বাধে ভাঙন ধরাইবার প্রবল 
চেষ্ঠা চলিতেছে, এবং এ সবই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে কংগ্রেসের 

দৌর্ল্য ও অবহ্চলোর ফলে। এবং যাহার দিকে চাহিয়া 
কংঞ্রেস এই অবহ্লো করিয়াছে সেই দলই ক্রমেই উচ্চ 

হইতে টচ্চতর কঠে জগতে ঘোষণা! করিতেছে যে কংগ্রেস 

তাহাদের উপর অবিচার করিয়াছে, করিতেছে ও ভবিষাতে 

করিবার বাবস্থা করিতেছে। একেই বলে “যার জন্তে করি 

চুন্সি সেই বলে চোর” | 

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা কংখ্েসের আদর্শ । আদর্শ 
কখনও পক্ষপাতছ্& হওয়া উচিত নহে এ কথ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। 

চ্লিশ বংসরের দমন, দলন, খৈরাচার, জুঠন ও বিচার-বৈষম্যেন্ত 

ফলে বাঙালী হিশ্ছ যে আজ হাতপর্ধগ্ধ, আসন ও পদচ্যুত 
এবং ভবিষ্যতে জীবনোপায়হীন হ্ইয়। পথে ধীাড়াইতে 

বপিয়াছে সে ব্যবস্থা ইংরেজ কোন্ দলের সাহায্যে করিয়াছে ? 

কংগ্রেস সেখানে সাত্রাজ্যবাদ ধ্বংস ছুট বলিয়), ইংরেজের 

বিরুদ্ধে প্রবল দোষারোপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে ফেন? 

যেলোক বা যে দল প্রত্যক্ষ ভাবে সাহ্রাজ্যবাদের কুটিল 
চক্রান্তের সাহায্য লইয়া মিদ্বের লালস৷ এবং হিংসা-প্রবুতি 
চরিতার্থ কমিবার জন একপ নীচ ও ঘঘ্বণ্য কাক করিয়াছে ও 

করিতেছে তাহাদের স্পষ্টভাষায় অভিমুক্ত করিতে ব! নিন্দাবাদ 

ফরিতে কংগ্রেসের গলায় কাটা লাগে কেন? বিগত যুদ্ধেয়্ 

আরম্ত হইতে বিগত বৎসরের শেষ পর্যন্ত- বিশেষতঃ ১৯৪২ 

ঞরষ্ঠাবের আগ& আন্দোলনের পর হুইতে- _লীগদলের লোকে 
ব্রিটিশ অধিকারীবর্গের অনুগ্রহ, অন্ুকম্পা ও পক্ষপাতিত্ব 
সাহায্যে লায়! ভারতবর্ষে যে জনাচার, বন্ছদ্বলে অভ্যাচান এবং 

সমস্ত দেশব্যাপী নীতি বিকারের শ্লোত বহাইয়াছিল তাহার 
দুম্প$ নিন্দাবাদ এবং সোজাভাবে দোষী নিদেশি করা হয় নাই 
ফেন ? এতদিন শুনিয়! জাসিতেছি খরূপ অহ্ুযোগ-অভিযোগেষ্ 

ফলে “একতা” ন& হইতে পারে, শুতরাং হিশুফে লকল কিছু 
ল্ছ করিয়া! যাইতে হইবে । এঁক্যেন থাতিছে কংগ্রেসের নেতৃঁ 



ফাস্কুন 

বর্গ ধরপ-বাক্য রোধ করিয়াছেন আজ প্রায় বিশ বংসয়, ফলে 

কিনব জনৈক্যই গ্বাড়াইতেছে পপ্রথল হইতে প্রবলতর হৃইয়!। 
অন্ততঃ পক্ষে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাই দেখার, নেতৃবর্গ 

দিব্য দৃষ্টিতে কি দেখেন আমর! জানি না । জাতীয়তাবাদী 
ঝুদলমান কংঞ্রেসের এই আদর্শচ্যতির কলে ভাসিয়া গিয়াছে 
অধিকাংশ মুসলমান-প্রধান প্রদেশে, এখন সে সব অঞ্চলে পূর্ণ 

পাকিস্থান স্থাপনের ব্যবস্থা চলিতেছে যাহাতে সে সকল 
প্রদেশে কংগ্রেস যাছুঘরের প্রদর্শনীর বস্তবিশেষ হইয়া প্রাড়ায়। 

কংখ্রেসকে তাহার কতব্য স্থির করিতে হইবে । যদি 

কংগ্রেসের আদর্শকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিঠিত রাখিতে হুয় 
তবে মিথার সহিত আদানপ্রদান বন্ধ করিতে হইবে । নিদ্বের 
ঘ্ল, নিজের পক্ষকে কেবল ত্যাগের ও বলিদ্দানের উপদেশ 

দিয়া অনাচার ও অত্যাচারের পরোক্ষ সমর্থন করিলে যাহা! হয় 
তাহা তে ধেখাই গিয়াছে। এখন ফংগ্রেসকে ছয় তাহার 

স্বপক্ষ রক্ষার জন্ত সংগ্রামকামী হুইয়! দীড়াইতে হইবে নয় 
আসন ছাড়িয়! বনে যাইতে হইবে । হাল ছাড়িয়া, ম্লোতে 
ভাপিয়া চলিবার সময় আর নাই, কেনন!1 ভরাডুবি আসরপ্রায়। 
'পঞ্তাবে কংখ্রেস শঞ্জিহখন, বাংলায় নেতৃবর্গের কর্মতৎপরতার 

অভাবে কংগ্রেস ক্লীবৎ প্রাপ্ধ, সিদ্জুদেশেও প্রায় তখৈবচ, 
আসাম ও সীমান্ত এদেশ লীগের গ্রাসের মধো যায় কি না যায়, 
এইরূপ তো অবস্থা, ব্যবস্থা! আর হইবে কবে? 

বাংলাদেশ ও পঞ্জাবের সমস্ত! এক না হইলেও সমস্তা- 

পৃরণের পথ একই। ছুই প্রদেশেই বিভাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 

যদি অন্য উপায় কিছু থাকে তবে তাহার নির্দেশ অনেক পূর্বেই 
দেওয়! উচিত ছিল অথচ সেরূপ কোন কথাই নিখিল-ভারত 

কংগ্রেস কমিউ বলেন নাই। এখন এহ ছুই প্রদ্দেশে কংগ্রেস-, 
বাদী ও জাতীয়তাবাধীদিগের অন্তিত রক্ষার ইচ্ছা! ঘদি 

কংখ্রেসের থাকে তবে এরূপ বিভাগের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, 
মহিলে কংগ্রেস ইহাদিগকে লীগের অনলে নিক্ষেপ ফরুন। 

বাঙালী জাতির ক্লেব্যের লক্ষণ 
অভার অত্যাচার নীরবে হুখ বুজিয়। সহ করা) উচ্ছাস 

খ্রতিবিধানে অগ্রসর না হওয়া এমন কি প্রতিবাদ পর্যন্ত না 

করা বাঙালীর স্বভাব হইয়া! উঠিতেছে। বাংলায় ম্যাক- 
'ভোনাজ্ডী-বা্টোয়ার1-পু& ভারতশাপন আইন প্রবতিত হওয়ার 

*'পর্প হইতেই তাহার এরই ছর্দশা জরা হৃইয়াছে। চাকুকীতে 

সান্প্রদাঙ্জিক ছার প্রবতনের পত্র বাঙালী হিন্দু শাসনযন্ত্রের 
দ্বায়িত্ব ও ক্ষমতাপূর্ণ পদঞ্জলি হইতে একে একে অপসারিত 
হইয়াছে । কেরানীপিরিতে বাঙালী হিচ্ছু এখনও জাছে বটে, 
কি জেলা ম্যাঝি্রেট, পুলিস হুপারিন্টেখ্ড্টে, থানার ভার- 
প্রাপ্ত দারোগা, বিডির বিভাগীয় ভিরেউর, শিক্ষাবিভাগে স্কুল 
ইন্সপেক্টর প্রন্ভৃতি উচ্চ ও দ্বায়িত্বপূর্ণ পদে তাহাদের প্রবেশাধি- 

কার একপ্রকার নিষিদ্ধ হ্ইয়াই আপিয়াছে। রাজনৈতিক 
স্বাধীন! অর্জনের জন্গ যে জাতীয়তাবাদী বাঙালী হিন্ছু বুকের 
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ব্বক্ত দিষ্াছে, সধন্ধ দান করিয়াছে, তাহারই সাধনার ও ত্যাগ- 

স্বীকারের ফলে স্বাধীনতা যখন দ্বারপ্রান্তে উপমীত তখন 

তাহাকফেই স্বান গ্রহণ করিতে হইতেছে সকলের পিছনে ।. 

। প্রগতি-বিরোধী, শ্বাধীনতা-বিকোধী, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম 
লীগ নিছক মাথাগুন্তিতে সংখ্যাধিক্যের জোরে আসিয়া 
জাতীয়তাবাদী হিন্দুর বুকের রক্ে অঙ্গিত রাজনৈতিক ক্ষমতা! 
কাড়িয়া লইতেছে এবং এক শ্রেণীর ভাবেদার হিন্দুর সহায়গ্তায় 

উহ! জাতীয়তাবাদী বাঙালীর ধবংপসাবনে প্রয়োগ করিতেছে। 
এক সুষ্টি অন্ন, একখও বন, এক কৌটা! তৈল, এক টুকর়। করল! 
প্রভৃতি জীবনযাআ্জার অপরিছ্থার্শ ছিনিষগুলির জন্ত বাঙালী আজ 
গবন্মে্ট অর্থাং রুদলিম লীগের উপর একান্ত অসহায়ভাবে 
নির্ভরঙীল। ঘণ্টার পর ঘন্টা জলবঠিতে রৌন্রে দোকানের 
সম্মুখে লাইন বাধিয়! দ্রাড়াইয়! সে নীরবে মছুয্যত্বের চরষ 
ও পরম লাঞ্ছনা সন্থ করে। তারপ্রাপ্ত কর্মচারী ব! রেশনেন্ব 

দোকানদারগ এই মেষপালকে বুবিয়! লইয়াছে বলিয়! তাঙা- 
দিগফে অধথা দ্রাড় করাইয়া! রাখিয়া এক পৈশাচিক আনন্দ 
উপতোগ করে। গগায়মান প্রতীক্ষমান লোকের! সবই 

দেখে সবই বুঝে, কিন্তু প্রতিবাদের সাহস পায় না, কারণ 

এই সব লোকেরই মর্জির উপর আতন্ব তাহার জীবনমরণ 
নির্ভরশীল । 

এই অসহায় অবস্থা! মাহুষকফে ক্লীবে পরিণত করিতে 
বাধ্য । মানুষ যখন অঙ্তায় সহ করিতে আরঘ্ত করে, অঙ্ায়- 

কারীর নিকট হইতে একট! কোন-স্ুবিধ! প্রাপ্তির প্রত]াশায় 

তাহারই তোযামোদে প্রন্বস্ত হয়, তখনই সে মনুষ্যত্বের চর়ষ 

অবমাননা ঘটায়। মানুষ নিজেকে যখন একান্ত অসহায় 
; বলিয়া বোধ করে, জাতির উপর যখন সেশ্রদ্ধ! ছারাইয়া 
বগে, নিজের শক্তি-সামর্ধ্যের উপর যখন তার ফোন বিশ্বাস 

থাকে না, তখনই সে কজন! করে সবল প্রকৃতিঘ. অপর কেছ্ 

আসিয়া আমাকে রক্ষা করুক। বাংলায় এই মমোভাবই 
কিছুদিন যাবং স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিহারী এবং শিখ 

শপ্রভৃতি আমাদের বাচাইবে ইহাই অধিকাংশ লোকের বিশ্বান। 

নোয়াখালীর ঘটনার পর দৈনিক 'হিশ্ম্বান' পঞ্জিকা! গিখিস্বা- 

ছিলেন যে অতঃপর বাঙালী হিন্দুর! নোয়াখালী জেলায় বিহাত্বী 
বসাইবেন এবং শিখ-গুরুদ্বার স্থাপন করিবেন এবং তারপর 

দেখিয়! লইবেন কে বাঙালীর গায়ে হাত দেয় | ইহাই জাঙ্গ- 
কালকার বাঙালী হিম্কুর বোধ হয় অধিকাংশেরই মনোভাব । 

১০ই ফেব্রুয়ারী সোমবায় কলিকাতায় ভবান্ীপুরের একটি 
ঘটনায় ইছাই প্রকাশ পাইয়াছে। জাতীয় ক্লৈব্যের নিদর্শন 
হিপাবে ঘটনাটির উপর আমর! অতিশয় গুরুত্ব আরোপ 
কছিতেছি। উহ! এইয়াপ £---এ দিন অপয়াহ্থ প্রায় ছয় ঘটিকা 

সমক় প্রকান্ড দিবালোকে রস! রোনের উপর বাসের কগাউর 
শ্রেণীর এক পার্জাবী একটি বাঙালী তরুণীর জাচল ঘরিয়! টানে 

তরুধট প্রতিবাদ করিলে সে তাহাকে আরও অপমান কঙ্গিতে 
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উদ হয়। তথাবীপুরের ইজ জনবহুল, সঙ্গে সঙ্গে, 
রাস্তায় লোক অমিয়! যায় । কয়েক মৃত্যুতে মধ্যে প্রায় তিন 
শত লোক ঈড়াইয়! পড়ে কিন্ধ “বাঙালীর পরিভ্ঞাত1”-পুঙ্বের 
কবল হইতে তরুঈটিফে রক্ষা! করিবার জন্ত কেহ অগ্রসর 
হয় না। একটি শীর্দেহ বাঙালী ভদ্রলোক সাছাব্যার্থ অগ্রসর 
হইলে পাঞ্জাবী গুগাষ্টার হাতে তিনি ভয়ানকভাবে প্রন্থত 
হুন। তখনও তিন শতাধিক লোকের জনতা সেখানে 
দঙায়মান ৷ ইহাদের মধ্যে এক জম সাহস সঞ্চয় করিয়! পুলিসে 
খবর দেয়। ঘটনান্থলও থানায় অতি নিকটে । পুলিস আসিয়া 
মেয়েকে উদ্ধার করে এবং লোকটাকে খ্রেণ্তার করে। 

্গ-বিভাগের আন্দোলন 
বাঙ্ডার্লার এই রলৈব্যের জ্ প্রধানতঃ তাহার রাছনৈতিফ 

ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরঙীলতা! দায়ী ইহাতে সন্দেহ্মান্ত্র নাই । 
লর্ব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করা, প্রতি পদক্ষেপে অপমান ও 
লাঞ্ছনা মুখ হুয়া সহ করা, নিজেকে ক্ষুত্র এবং অসহায় মনে 
কর! মাহযকে অধঃপাতের কোন অতলে টানিয়! নামাইতে 
পায়ে উপরোক্ত ঘটনা তাহারই নিদর্শন ।/ ইহার আত 
প্রতিকারের উপার বাভালী তরুপ-তরুঈীদের বুটিযুদধ, জুুৎদ্ 
প্রভৃতি শারীর বিজ্ঞায় পারদর্শা করিয়া তোল! যাহাতে তাহারা 
আত্মরক্ষার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে । দেছে শত এবং 
আততায়ীকে খায়েল করিবার কৌশল জান! থাকিলে হয়ত 
সফলেই এরুপ নিক্ষিয় দর্শক হইয়া! ধাড়াইয়! তামাশা 
দেখিতে পারিবে না, সক্ছিয় গ্রতিয়োধের জন অগ্রসর হইয়া 
আসিবে । আমরা! জানিয়া জানন্দিত হৃইয়াছি যে, কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের ছোঞেল-ইন্ল্পেক্টক়ের উদ্যোগে প্রত্যেক ছাত্রী- 
দিবাসের ছাত্রীদের ব্যায়াম শিক্ষাদ্দানেয় ব্যবস্থা হইয়াছে, 
ছোয়া খেলাও শেখানো হইবে । অল্পদিনের মধ্যেই ব্যায়াম- 
শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবারও প্রস্তাব কর! হুইয়াছে। ছাত্রী- 
মিষাসে এই বন্দোবস্ত সময়োচিত এবং উপযোগী হইয়াছে 
ইহাতে সন্দেহ্মান্র মাই, কিন্ত ছাজ্রাবাসগুলিতেও অবিল্গে 
সুটিযুদ্ধ ও জুছুতব শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া দরকার । কবিতা 
লেখা ও সিনেমা দেখায় বাঙালী তরুণেরা! সকলকে ছার 
মানাইয়াছে, এবার তাহাদের দৈছ্ফি ও মামদিক বলের 
পরিচয় দানের দিন আসিয়াছে । 

এই অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের উপায় বাঙালী হিন্দুর 
নিজস্ব স্বতশ্র গবন্ষেন্ট গঠন। মুসলীম লীগের উপর বাণ্ডালী 
হিন্দুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরঙগীলতা দুর করিতে 
না পারিলে বাঙালীর ক্লীবত্ব ঘুচিবে না এবং শ্রই নির্ভর- 
শলতা চুর করিবার একমাজ উপায় তাহার নিজন্ব গবর্ধেন্ট 
গঠন । ইহারই জন আমরা বঙ্গ-বিভাগের একাত্ত পক্ষপাতী । 
ঘাংলার নেত্ব্বন্দ প্রতিকারের আশু এবং স্থায়ী উত্ভয় পন্থা 
সন্বন্ধেই সমান টউদ্ধাসীন। এখনও তাহার! ভাবপ্রঘাহে গা 
ভাসাইরা বাঙালী জাতির ধ্বংস দিধিকায় চিত্তে প্রত্যক্ষ 
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কারতেছেন। বাংল! কংগ্রেস দল-বিশেষের হারা ফবজ্তি, 
ভাঙার! দলগত প্রাধাড রক্ষার জনই প্রত ব্যাস্ত যে জাতীয় 
সমন্তার প্রতি মনোনিবেশ করিবার সময় তাছাদের নাই? 
ফরওয়ার্ড স্নক প্রভৃতি বাষপন্থী দল সম্পূর্ণ ক্ষীয়মান শক্তি 
বাড়াইবার এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস দখল করিবার জঙ্ভই এত 

ব্যগ্র যে তাহাদেরও এ দিকে মন দেওয়ায় সময্বাাব। কম্য- 
নিঞ্ দলেই বোধ হয় সবচেয়ে কর্মতংপর লোক আছে, কিন্ত 

ভাছারাও কংগ্রেসের ধ্বংস লাধনের “শুভ” কার্ধে লিপ্ত আছেন 

বলিয়া! জাতীয় সমন্ডার প্রতি মন দেওয়ার সময় পাইতেছেন 
মা। হিন্দু মহাসন্তা ঢেউ গণিতেছেন, কোন্ দ্বিকে চলিলে 

১ সুবিধ! হুইবে তাহা! এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। এই 

অবস্থাতেও মুষ্টিমেয় হইলেও কয়েকজন লোক বঙ্গ-বিভাগের 
আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছেন দ্রেখিয়া আমর! সুখী হইয়াছি। 
পাটনায় বেঙ্গল পার্টশন লীগ নাষে একটি সমিতি গঠিত হয়৷ 

ট্রীমুক্ত শৈলেন্ছনাথ ঘোষ উহার সম্পাদক | এই লমিতি বাংলার 
জেলায় জেলায় বঙ্গ-বিভাগ লপ্বন্ধে মতামত সংখ্রহ আরজ 

করেন । আসানসোল, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহের বার. 

এসোসিয়েশন বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করিয়া তাহাকে পত্র দিয় 

ছেন। আরও বছ নেতৃস্থানীয় লোকেও তাহাকে সমর্থন 

করিয়াছেন । গ্রীয়ুক্ত অনিলচন্র চৌধুন্বী পশ্চিম ও উদ্ভর বছ 
ইউনিয়ন নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া! কাজ আরম্ভ কমেন। 

বেঙ্গল পার্টিশন লীগ পরে মেজর-জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জির 
সন্ভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি নাম গ্রহণ করে এবং 

পঙ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ইউনিয়ন উহ্ার সহিত মিলিত হুয়। 

বত'মানে মেজর-জেনাপেলের নেতৃত্বে হুঁহার। বিভিন্ন জেলায়, 
কমিটি প্রভৃতি গঠনে অগ্রণী হইয়াছেন । মেদিনীপুর, বাকুড়া, 
বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এই জান্দোলনের সপক্ষে প্রচুর সাড়! 

মিলিতেছে | মেজর-জেনারেল চ্যাটার্জি শ্বয়ং বিভিন্ন জেলার 
ভ্রমণ করিয়া জনষত গঠন করিতেছেন । 

হিন্দু বাংলার আয়তন 
হিন্দু বাংলার আয়তন কি হইতে পারে তাহ! লইয়া নানাঁ 

বিধ আলোচন। চলিতেছে । একটি মতান্গূসায়ে হিচ্ছু বাংল! 

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুত, রাক্ষসাহথী, 
মুর্শিদাবাদ ও নমীয়ার পশ্চিমাংশ, খুলনা, চব্বিশ পন্রগণ!, কলি-. 
কাতা ও বধননান বিভাগ লইয়া গঠিত হইতে পায়ে । আত্ম, 
এ্রকফ মতাহুসায়ে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি ভিন্ডিসন এবং দার্জিলিং 
ও জলপাইগুড়ি জেল! লইয়! উহা! গঠন ফর! যাইতে পার়ে। 

বাংলার হিচ্ুসংখ্যা শতকরা ৪৫, দুতক়াং মোট ভূমি পদ্মি- 
মাণের এই অংশ হিন্দুরা দাবি করিতে পারে। শেষোক্ত 

পদ্ধতিতে বঙ্গ-বিভাগ হইলে এই পরিমাণ ভুমি হিন্দুর! পান্ব। 
কিন্ত ইহাতে অনুবিধ| এই যে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি বিচ্ছিন্ন 
হুইয়! পদে, বিছ্বান়ের ভিতর দিয়া দেখানে যাইনে হইবে। 

তবে সাঁওতাল পন্নগণ!, ধলত্কুষ -প্রত্ৃতি বাংলায় কিনি 



আসিলে এই জন্গবিধ! দুর হইতে পারিবে । এই ভাবে বাংলা 
ভাগ করিলে পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান সংখ্যা হইবে ৭৪ লক্ষ এবং 
পুর্ব বঙ্গে ছিশু হইবে ১০১ লক্ষ । এই মতাগ্গুপারে আয়তন, 

জনসংখ্যা প্রভৃতি বিভাগ হইবে নিয়োজ্রাপ ৫ 

আয়তন 
বর্ধমান বিভাগ ১৪,১৩৫ বর্গমাইল 

প্রেণিভেন্সি ” ১৬৪০২ ” 

পশ্চিম বজ ৩০,৫৩৭ * 

জলপাই গুড়ি ৩০৫০ *% 

দার্জিলিং ১১৯২ ”৮ 

মুতন প্চিম ও উত্তর বাংলা ৩৪,৭৭৯ ৮” 
নুতন পূর্ধ বাংলা ৪২,৬৬৩ ” 

বাংলার মোট আরতন ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল, উবার শতকরা 
৪৫ ভাগ হয় ৩৪,৮৪৯ বর্গমাইল । 

এই সঙ্গে নিয়লিখিত প্রদেশগুলির আয়তন তুলনা কর! 
যাইতে পারে-_ 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৪,২৬৩ বর্গমাইল 
উড়িষ্যা ৩২,১৯৮ 
সিদ্ধ ৬ ৪৮,১৩৬ ” 
আসাম ৬৪,৯৫১ ”" 

জনসংখ্যা 

বিভাগ মুসলমান অ-মুঙ্গলমান 
বধমান ১৪১২৯১৫০০ ৮৮১৫ ৭৮৬৯ 

প্রেসিভেল্সি ৪৭,১১,৩৫৪ ৭১,০৫৫৩৩ 

পশ্চিম বঙ্গ ৭১৭৪০,৮৫৪ ১৫৯,৬৩,৪০২ 
জলপাইগুড়ি ২৭৫ ১১৪৬০ ৮৩৮,০৪৩ 

দাঞ্জিলিং ৯,১২৫ ৩১৬৭১২৪৪ 

নূতন পশ্চিম ও 
উত্তর বঙ্গ ৭89০১,৪৩৯ ১৭১১৬৮১৬৯৯ 

মোর্ট-_ ২৪৫,৭০১১৩৮ 

জলপাইগুড়ি ও দাঞ্জিলিং ব্যতীত 
রাজসাহী বিভাগ ৭২,৬৭,৫৩২ ৩৩১০ ৭,০৫১ 
চাকা ৯ ১১১৯১৪৪০১৭২ ৪৭,৩৯,৫ ৪২ 

চট্টগ্রাম ৬৩,৯২,২৯১ ২০,৮৫,৫৯৯ 

নৃতন পূর্ব বঙ্গ  ২+৪৬,০৩১৯৯৫ ১৭০১৭৩২৭১৯২ 

মেোটি-_ ৩,৫৭.৩৬.১৮৭ 

নুতন পশ্চিম ও উত্তয় বলে মুগলমান সংখ্যাক্ছপাত ০০১ . 
মৃতন পূর্ধবঙ্গে হিশু সংখ্যাগ্তরপাত ২৮৩ ” 

তপশীলী জনসংখ্যা 
বর্ধমান বিভাগ ১৮:৩৫,০৩৮ 
প্রেসিভে্গি ১৮৯৪,৮৯৭ 

বিবিধ প্রসঙ-_হিন্ছু বাংলার আয়তন 
এরি ০০ পিই ও টি সজ্জা পল পর আশি ইউ হি টি পা জব জী জপ 8 হস স্লিভ িসিলনছহাতশএিট 8 এট আর জি জি” উসইন্এ৯০০২৬ (চিল এ সপ ৫ গা ও ৫০ ০ রর রন প্রন রদ জি উপ শপ শু আস আজ জা জু ও জর জপ খে রি ও 

৪৩৩ 

দুতন পশ্চিম ব ৩৭,২ ৯১৯৩৫ 
জলপাইগুড়ি ২৮৯২২ 
দার্জিলিং ৩১২৫,৫০৪ 

মুতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ৪০,৮৪)৩৬১ 
নূতন পূর্ববঙ্গ ৩২,৯৪১৬০৯ 

নৃতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে হাক্ার-কর! ৫৫৩ জন তপনীল্ধী 
বাস করিবে, পুধবঙ্গে থাকিবে ৪৪৭ জন। “ 

খাদ্যসম্তার 

এইরাপে নবগঠিত প্রদেশঘ্বয় খাদ্যসত্বদ্ধে নিজের উপর কি 

ভাবে নির্ভরশীল হইতে পান্সিবে তাহ্! ক্লাউড কমিশন রিপোর্ট 
হইতে দেখানো ঘায়। ধান উৎপাদন সন্বদ্ধে তাহাদের 

সংগৃহীত তথ্য এই প্রকার £ 

বর্ধমান বিভাগ ৮৯,৭৩২,০০০ মণ 
প্রেসিনেছ্সি রি ৮৯১৭৯৩১০০০০ 9৯. 

জলপাইগুড়ি ১৬১০৮৫)০০০ ৪) 

দাঞ্জিজিং ৯৬৫১০০০ 

নুতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ ১,৯৬,৫৭৫১০০০ ৯) 
নুতন পুব বঙ্গ ২১৮৫৪৫৭১০০০ ৪১ 

গড়পড়ত। বাখিক জন প্রতি ভাত খাওয়ার পরিমাণ-_ 

পশ্চিম বছ ৮*০হ মণ 

পুব বিজ ৮*০০ ৯৮ 
খনিজ দ্রব্য 

সমস্ত কয়লার খনি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত । 

শিল্প 
চটকল, ইম্পাত ও লোহার কারখানা, ইঞ্ছিনিয়ান্িং 

কারখানা, রাসায়নিক কারখান! প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত । 
রেলের কারখানার মধো পূর্ববঙ্গে পাছাড়তলীতে একটি আছে, 
অপরগ্লি সব পশ্চিম বঙ্গে। ৩০টি ফাপড়ের কলের মধ্যে 

২৭টি পশ্চিমবঙ্গে । 

কাজন্য 

১। ভৃমিরাজন্ব-__ 

জমিদারী প্রথা! হয়ত শীম্রই উঠিয়া ঘাইবে। জুতক্বাং 
এ ক্ষেত্রে জমিদারের খাজনা হিসাব না করিয়া প্রজা কৃতি 
জমিদারকে দেয় খাজনার ছিসাব ধর! হইল । জমিঘান্্ী 

উঠিয়! গেলে গবর্থেন্ট এই টাক! প্রজার নিকর্ট হইতে আদাক়্, 

করিতে পারিবে। 

প্রেসিডেন্সি বিস্তাগ ২১৬১,৪৭১০০০ টীকা! 

বর্ধমান রঃ ২১৫৮১৭৯১০০০ & 

জলপাইগুড়ি ১১৭৯১০০০. * 

ঘাঞ্জিলিং ৪,১৬০০০ 2 

জুতন পশ্চিম ও উত্তর বজ ৫১৩৬১২১১০০০ 

জুতন পুব বঙ্গ ৫9৯৫7৮৩১০০০ » 



৪৩৪ গ্রবাণী ১৩৫ 

বর্তমানে জমিদারদের নিকট হইতে খাজন। আদায় হয় 4 
মৃতন পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অন্ততুক্তি এলাক] হইতে 

১,৬৯,৩৩,৫১৫ টাকা 

নুতন পুর্ব বঙ্গের অন্ততুক্ত এলাকা হইতে ১,৫৫,৯৫,০৬ ১২ 

২। পাটগুক্ষ_-পাটগুক্ষের মোট পরিঘাণের শতকরা ৯৫ 

ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বঙ্ষে। 

৩। আয়কর-_আয়করের মোট পরিমাণের শতকর! ৮৫ 

ভাগ আদায় হয় পশ্চিম বজে। 

৪1 কৃষি আয়কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি কোন্ এলাকায় 

কত আদায় হয় তাহার সঠিক কিসাব পাওয়। যায়না । তবে 

ইহা অন্যান কর] যায় যে এই প্রকার করগুলির শতকর়। ৮০ 

ভাগ আছায় হয় পশ্চিষ বঙ্ে ও শতকর। ২০ ভাগ পুধবছ 
হইতে জসে। 

৫। আমদানী, রপ্তা্ী শুক্ষের শতকরা ৯৩ ভাগ আদায় 

হয় কলিকাতায় এবং শতকরা মা ৭ ভাগ চট্টগ্রামে । 

৬। লবখ-করের পর্িষাণ ভাগ করিলেও দেখা যায় 
পশ্চিম বঙ্গে উদ্ধার শতকরা! ৯৩ ভাগ আদায় হয় এবং মাত্র ৭ 

ভাগ আসে পূর্ববঙ্গ হইতে। 

পৃথক নির্বাচন ও শান্তিরক্ষা 
পৃথক নির্যাচন-প্রথা যে শান্তিরক্ষার কত বলত প্রতিবন্ধক 

কঙ্গিকাতার দাঙ্গার সময় হইতে তা! বিশেষভাবে ধত্না 
পড়িতেছে। বাংলার বত'মান মন্ত্রীমগুলী পৃথক নির্যাচন-পদ্ধতত 

অনুসারে ধিধাচিত মৃসলমান সন্প্রদাঞ্জের প্র“তনিধি | সুসলমান- 

দের প্রতিনিিষূলক প্রতিষ্ঠান লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা 
করিয়া আইন ভঙ্গ ও দাঞ্জা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইতে আরম্ভ 

করিলে মস্ত্রীষগলের পক্ষে শান্তি রক্ষার ভব যথাযথ ব্যবস্থা 

অবলম্বন সব সময় সম্ভব হয় না ইছা ক্রমশ: পরিক্ষার হইয়া 

আসিতেছে। মন্ত্রীরা যাহাদের ভোটে নিব্ণাচিত, যাহারা. 
ভাছাদের হইয়া ভোট সংগ্রহ করিয়াছে, ক্ষেআ বিশেষে 
বিরোধী দলের উপপ্র বল প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের তাহারা 
অসন্ধ& করিতে পারেন না। কারণ পরবতাঁ নির্বাচনে 

ইঞাদেরই শরণাপন্ন তাঙাদের হইতে হইবে । এই অন্বিধা 

বাংলাদেশেই অন্ততঃ উগ্রভাবে দেখ! দিয়াছে । যৌথ নির্বাচন 

গ্রবতিত থাকিলে এরূপ ঘটিত না, জনসাধারণের ধনগ্রাণ ও 
নানীর লপ্মান রক্ষার জভ মন্ত্রীমগলী কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে দ্বিধা করিতেন না এইজ যে এই কার্য সন্প্রদায় 

বিশেষের স্বার্থের উপরে প্রতিঠিত না হইয়া গণ-্বার্থের উপর 
প্রতিঠিত হইত এবং এই কারণে অধিকাংশ ভোটারের সম্মতি 

লান্ত করিতে পারিত। পৃথক নিরণাচন না থাকিলে ধনপ্রাণ 
ও নারীর লম্মান রক্ষার ভায় নাগরিক জীবনের প্রাথমিক দ্বাস্িত্ব 
পালনে সাপ্্রদাহিক যেষারেধির কথাও উঠিত না। 

কলকাতার দাঞ্চার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহা! লইয়! 
যে জালোচন' হয় তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, পার্ক হী 
থানায় আনীত সাত জন অণতযুজ। জাসামীকে ঘ্বয়ং প্রধান 
মন্ত্রী জাঙ্গিয়া মুক্ত করিয়া লইয়া! গিষ্াছিলেন। এক শ্রেণীর 

লোককে এই ভাবে আরও অনেক থানায় অজ্ঞায় ভাবে মুক্তি 

বা জামীন দেওয়া! হইয়াছে, বধ ক্ষেত্রে গ্রেণ্ডারই কর হয় নাই 

এরূপ বছসংখ্যক অভিযোগ প্রকান্তে হইয়াছে। ইছাদিগের 

ছুফাখের কথ! জানিয়াও গবন্ধেন্টের পরিচালক মন্ত্রীরা গা 
প্রেত লোককে পধস্ত শান্তি দানে কুঠিত হন এই কারণে বে 

ভোটের এবং ভোট গ্রহণ কালে সাহায্যের জন্ত তাহার! হঁহা- 
দেরই উপর বছলাংশে নির্ভরশীল । 

এই বিসদৃশ অবস্থা আরও ভয়াবহ স্ভাবে প্রকাশ পাই- 

গাছে ৯ই ফেব্রুয়ারীর বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের সভ্ভায়। 

এই সম্ভায় অনেক সদন প্রধান মন্ত্রী মিঃ স্রাবন্ধাকে চাপিয়! 

ধরেন এই বলিয়া যে, ভ্িপুর! ও নোয়াখালী জেলায় খুসলমান- 
দের উপর পুদ্িসের অত্যাচার চন্সিতেছে এবং প্রধান মন্ত্রী 
তাহ! কেন নিবারণ করিতে পাতেন নাই । ইঁার] দাবি করেন 

যে, বেলার সমস্ত ছিম্ু পুলিস কর্মচারীকে বদলী কর! হউক। 

হুইগোলের মধ্যে অনেক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষ পর্যস্ত মিঃ 

জুরাবর্দী যে জবাব দেন তাহাতে নিধাচকমগুলীর বিরাগভাঙজখন 

হুইবার ভর নুষ্প&। তিনি বলেন ধে* নোয়াখালী ও জিপুরায় 
যাহার! গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা তিন হাজার নে, 

৮৫০ এখং জানান যে নোয়াখালীর পুলিস দ্ুপাহিণ্টেণ্পেকে 

বদলী কর! হইয়াছে ও অনেক সাব-ইনস্পেক্রকে সসপেও করা 
হইয়াছে । নোয়াখালী ও ভ্রিপুরায় যাছা ঘটিয়াছে তাহার 
তুলনায় ৮৫০ জন গু গ্রেগার জতি সামান্য ব্যাপার । পুলিস 

সুপারিণ্টেণ্্ণটে ছিলেন মিঃ আকা, তাহার পক্ষপাতিত্বের 
খ্যাতি সুবিদিত । ইনিই যদি ৮৫০ জনকে প্রেগ্ার করিতে 

বাধ্য হ্ইয়! থাকেন তবে নিরপেক্ষ লোকের হাতে কত লোক 

গ্রেপ্তার হইত তাহা! অনায়াসেই বুঝা বায়। তথাপি দলের 

লোকে চাপে বাধা হুইয়! প্রধান মন্ত্রীকে হার বদলীর 
আদেশ দিয়! ,নায়াখালীতে জর এক জন ঝুসলমান পুলিস 
সুপারিপ্টেখ্ণ্টে পাঠাইতে হইয়াছে । বাংলায় যৌথ দির্বাচক- 
মগ্ডলী থাকিলে প্রধান মন্ত্রীর নিকট এয়াপ কৈফিয়ত কেহ দাবি 

করিতেও পারিত না। তিনিও জায় বিচার করিতে সাঞ্ল 

পাইতেন এই ভরপায় যে তাহা হইলে হিচ্ছু মুসলমান উভয়েরই 
বুদ্ধিমান লোকের! ইহার জন্য গাঞাকেই সমর্থন করিবেন। 
গুগা তখন ওগু! বলিয়াই পরিচিত ছুইত, তাহার লাস্প্রদারিক 

ছাপ খু'ছ্রিয়া বাহির করিয়া পক্ষপারতিত্বের দাবি উঠিতেই 
পারিত না। ফলিকাতার দলা হইতে পুরু করিছা লীগ 
কাউন্সিলের সভা পর্যন্ত গবন্েণ্টের সাম্প্রধায়িক পক্ষপাতিত্ব 
শ্বং জপর সন্ত্রদায়ের প্রতি অবধিচারের যে স্পৃহা প্রকাশ 
পাইয়াছে পৃথক নির্বাচন বজ্ধায় থাকিতে তাহা -দূয় হুইযার 



ফাস্তন 

মছে। পৃথক নির্বাচকমগুলী কর্তৃক নির্বাচিত সদসোর! 

ধ্যবস্থা-পরিষদে সংখ্যাবিফ্য লাভ করিলে তাহাদের দ্বারা গঠিত 
মগ্ত্রিষগুলীর হাতে শাগনক্ষমতা আসিলে উহা এক সম্প্রদায়ের 

স্বার্থে এবং প্রয়োজন হইলেই অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গ্রস্ত 

হইবার অবসর ঘটে । বাংলাদেশে তাহাই খটিতেছে এবং 

ইহার ফলে বাঙালী ছিন্দ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা- 
ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে অপলান্্ত হইয়া এমন একট! অপকায় 

অবস্থায় আসিয়া গাড়াইয়াছে যাহ! তাহাকে জ্বাতীয় ব্লৈব্যের 
স্তরে আনিয়া ফেলিতেছে। 

বগাদার নিয়ন্ত্রণ বিল 

বর্গ! জমির নিষ্গ্রণের জন্য বাংলা-সরকার একট বিল 

আনিয়াছেন। তাহাদের অন্যান্য বিলের ন্যায় এই বিলটিরও 

মূলে কোন ছুরদৃষ্টি নাই, আছে শুধু একটি আশু সমপ্য! যেন- 

তেন-প্রকারেণ এড়াইখার মনোভাব । এহ বিলটি সথন্ধে 

বহরমপুর হইতে যোহান্মম আক,ল সম্ভার 'যুগাণ্ডরে' পত্র 

লিখিয়! যে সমালোচন! করিয়াছেন তাহ! বিশেষভাবে বিবেচ্য 

বলিয়া আমর] মনে কপি । সম্ভার সাহ্বে প্রথমেই বলিতেছেন, 

“বিলের ধারা গুলি প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 

যে, উহা কেবল বর্গাদারদের সুখ-ন্ুবিব! ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিয়াই রচিত হইয়াছে কিন্ত জযিঘ মালিকগণের স্বার্থ 

ও ন্বিধা-অনুবিধার প্রতি জাদে লক্ষ্য রাখ! হয় নাই। 
বাজারের বৃড়ি-যুড়কী, রপগোক্সা, ছানাবড়া প্রভৃতি সমস্তই খান্ড, 

কিন্ত উহ| কি একই দরে বিক্য় হইবে? তাহ্] যদি ম! ফ্য় 

তবে সকল খানে এবং সমগ্ত জমিরই উৎপন্ন কপলেন বিভাগ 

একই রূপ হয় কোন্ যুকক্ততে? জমির মূল্য, খাজনা এবং 

বর্গাদারের পারিশ্রমিকের প্রতি লক্ষা রাখিয়া উৎপন্ন কসলের 

বিভাগ বণ্টন ছওয়| কি ন্যায়সঙ্গত নছে ?” 

বাংলার সব স্থানে মাথাপিছু জর পরিমাণ সমান নয়। 

কোথাও ব! লোকের তুলনায় জমি বেশী, কাজেই সেখানে বড় 

বড় জোতদার বিদ্যমান । জ্বর মূল্য কম, খাজনাও খুব কম। 

আবার কোন কোন স্থানে জম কম, মূল্য বেশী, খাজনা ও 
বেশ । কোথাও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় আবার 

কোন স্থানে কঠোর পরিশ্রমে সামান্য কসল পাওয়া যার়। 

কোন শ্বানে জমির মালিকেক়া অবন্বাপত্র,। কোথাও বা 

মালিকের! দরিদ্র ও অসহ্থায় বলিয়াই জমি বর্গ! দিতে বাধ্য 

হয়। সভার সাব পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের দৃষ্টান্ত দিয়া 

লিখিতেছেন, "এই অঞ্চলে লোকদংখ্যার অন্থপাতে জমির 

পরিমাণ খুব কম । বিধবা, অসহায়, অক্ষম এখং যাহাদের 

যংসামাত জমি আছে পাধারণতং তাহারাই জবি বর্গ। দিয়া 

থাকে । আর যাহার! বর্গাদার তাহাদের নিদ্ষের কিছু জমি 

থাকে, কেবলমাহর বর্গ। জমি লইয়া সাধারণতঃ ফেছ চাষ- 

আবাদ করে না। এক জনের হয়ত পনর বিঘা] জমি আছে, 

বিবিধ প্রসঙ্গ -বর্গা্ার নিয়ন্ত্রণ বিল ৪৩৬ 

উদ! চাষ-আবাদের জন্ত একখানি হাল ও ছইজন লোক অবন্তই 

ঘরকার । সে জারও পাচ-সাত বিঘ। জমি বর্গা লইয়া এ হালে 
এবং এ ছুই জন লোকেই চাষ-জাবাদ কপ্লিয়৷ লাভবান হয়। 
এই অঞলে খর্গাদারগণ জময় শ্রেষ অন্থসারে ২, ১ বা$ অংশ 

পাইয়! থাকে । একই গ্রামে বিভিন্ন ভ্রেমীর এপ উতর ও 

নিক জমি আছে যে উংকষ্ঠ জণ্ঘ ৬ অংশে বর্গ লইবার জন্ত 
অনেকেই, এমন কি অনেক অবস্থাপর কষফও আগর প্রকাশ 

করিস! থাকে কিন্তু নিকু& জমি $ অংশ বা তাহার অধিক 

অংশেও কেহ বর্গ লইতে চাছে না। বত'মানে কোন কোন. 

স্থানে ভাল জমির সূল্য প্রতি বিঘা হাজার টাকারও কিছু বেশী 
এবং খান্ধনা ৪২ টাকা আবার সেই গ্রামেই খারাপ জমির মুল্য 
৬০।৭০ টাক ও খাক্ধন। দশ-বারে! জানা মাতর। অতি অল্প 

পরিশ্রমে ভাল জমিতে প্রচুর ফপল পাওয়া যায় এবং জল 
সেচন ও ফসলরক্ষাপন বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াই উছার 

মুলা ও খান্ধশা অতাবিক। আর খারাপ জর্মতে কঠোর 

পরিশ্রম করিয়াও ভাল শল্ত হয় ন! বলিয়াই উহার মূল্য ও 

খাজনা! কম। পরিশ্রমের তৃলনার ভাল জমি বর্গ লইয়া! অধাংশ 

ফসল পাইয়াও তাহার পরিশ্রমের মূল্য উঠে না বলিয়াই উহা 
লইতে আপ:শ করে।” বাংলা-সরকার বিলটিতে জমির 

তারতম্য অনুসারে মালিকের ও বর্গাদারের ভাগেন্ কোন 

পার্থকা করেন নাই, উভয় প্রকার জমর উৎপন্ন ফসলের অংশ 

একই প্রকার ধরিয়া দিয়াছেন । 
বর্গাধারের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে কেহই জাপতি 

কণিবে শা, কিঞ্ু মৃল্য-শ্বরূপ জমির মালিক যে মূলধন বিশিয়োগ 
কণরয়াছে এবং উচ্চহারে খান! পরিয়াছে সে দিকটাও কি 

বিবেচা নহে? এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অক্ষম, জসহ্থায় ও 

ঘি মালিককে বর্গাদাথের! আর গ্রাহ্থু করিবে না। মালিক 
মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাইয়া ছুবল হইবে, বর্গাধার সমস্ত জমিতে 

ছুই-তৃতীয়াংশ পাইয়া গ্রথল হইবে । বড় জোতদারের পক্ষে 

আইন এডানো কঠিন হইবে না, তাহারা বর্গ দেওয়! বন্ধ 

করিয়! খাসে গ্বমি চাষ করিতে পারিবে । ছই-তৃতীয়াংশ 

ফসলের জন বাঁজ, সার, হাল প্রভৃতি দিতে হুইলে তাহারা 
বর্গ! জিতে চাছিবে না বরং জন খাটাইয়! নিচ্ছে চাষ কছিয়া 

লমন্ত ফসলই নিজে রাখিতে পারিবে । ইছাতে দরিদ্র বর্গ. 

জ্ারের। ক্ষতিগ্রস্ত হইবে | অপর পক্ষে বিধধা অথবা দিন 

জোতদারের। দারিদ্র্য নিবন্ধন হাল, গরু, বীজ প্রভৃতি সরবরাছ 

করিতে পারে না বলির! তাঞ্া্দিগকে এক-তৃতীয়াংশ কমল 

লইয়াই সঞ্ঞ&্ হইতে হুইবে এবং উহ্ারই মধ্য হইতে বত'াম 
চড়! হারে খাজনা দিতে হইবে । এই জআাইন বিধিবদ্ধ হইলে 
বাংলাদেশের মধ্যবিত শ্রেণী অত্যন্ত আধাত প্রাণ হইবে । 
বাংলাদেশের জাতীয় জান্দোলনে বাহার কর্মী হিসাবে জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাদের প্রায় সকলেই মধ্যবিত জেঈর 
লোক । এই কারণে স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতেই ইংয়েক 



৪৬৬ 

'গবন্থেষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেমীটি ধ্বংস করিবার শব সর্বপ্রকার 
“্মায়োজন করিতেছেন । বর্গাদার বিলের মুল উদ্দে্উও 
শ্রাই | 

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কাজ 

মানের হর্দশার প্রতি সহাহভূতিশুন্ হাদয়হীন লোক রুষি 
ধিভাগের ভায় জাতীয় কল্যাণকর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলে 
তাঙার ফি দশা ঘটে বঙ্গীয় ক্লুধি বিভাগের বত'মান কার্য- 

কলাপে তাহা বিশদভাবে দেখা যাইতেছে । মেদিনীপুরের 
যে জেলা ম্যাজিগ্রেটটি দুণীবাত্যার সময় হূর্গতদের প্রতি 
"অমানুষিক হাদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, গত কয়েক 
বৎসর যাবং তিনি কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের পদে অধিঠিত 

আছেন। কৃষির উন্নতির নাষে হার হাত দিয়! লক্ষ লক্ষ 

টাকা ব্যয় অথবা অপচয় হইয়াছে । কৃষির উন্নতি কতটা! 
হইতেছে তাছ! যে কোন গ্রামে সন্ধান লইলেই জান! যাইবে । 

'“ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নিষোদ্ধত পত্র হইতে উহার 

পামান্ত একটি দৃষ্টাত্ত মিলিবে । পত্রথানি এই £₹ 

আজকাল দেশে কৃষির উন্নতির জন্ত সরকারী ব্যবস্থার 

কথ! থুব চলিতেছে। বাংলাদেশে অস্ততঃ ময়মনসিংহ 

দ্েলায় এই ব্যবস্থা কি রকম চলিতেছে তাহ! নিয়লিখিত 

বন! হইতে কতক! আন্দাজ কর! যাইখে। 

এক ভদ্রলোক এক বার তাহাদের অঞ্চলে চীনা- 

বাদামের চাষ প্রচলন করিবার জঙ্ত স্থানীয় সরকারী কষি 

'ফার্ষে যান ভাল বীজের জঙ্ড। ফার্মের কর্ষকতর্ণর। দিলেন 

সাহাদের সর্বোৎকুষ্ট বীঞ্জ। কিন্ত বাজারে এ ফসল 
চলিল না, কারণ সরকারী অবেতকু& চীনাবাদাম 
বাজারের নিক্ষ&তম বাদামের চাইতেও অবঘ। 

গত হুই বংসর সরকারী ফার্ম হইতে ধাহারাই কপি 

ইত্যাদি তরকার্ির বীজ আনিয়াছেন, তাহারাই বলিয়া- 
ছেন ফুলকপির বীজ হইতে বাঁধাকপির চারা বাহির 
হুইয্াছে, যে চারাতে কাতিক মাসে ফুলকপি হওয়ার 
কথা, তাহাতে ফুলকপি হইয়াছে মাধ মাসে ইত্যাদি শুনা 
যায়, তরকারির গাছে মরমী ফুলও হইয়াছে । 

এই জেলার কলমাকান্গ৷! মোহনগঞ্জ অঞ্চলে ভাল 

সন্সিষ! হুম্ব। ক্ষি বিভাগের জনৈক কর্মচারী যান সেই 
অঞ্চলে প্রচারকার্ধে। তিনি সকল কৃষককে জানাইয়! 

দিলেন যে, সরকারের খোজে এক বিশেষ শ্রেনীর সরিষা 
আছে। উহা] বুনিলে ফসলও ভাল হইবে, সরিষার দরও 
ভাল পাওয়! বাইবে। সকলে গাছাকে ধরিল সেই বীজ 
আনাইয়! দিতে । তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন । অনেক দিন 
পরে বুনিবার় সঙ্গয় পার হইয়া গেলে খবর আসিল 
আরাম়ণগঞ্জ শহরে কোঁন দোকানে এ লরিষা পাওয়া যায়। 

জ্বী 
দিতেন জপ এ আয পিন পচ জট উদ সি সস উস এ তে জজ ও 
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ককের! যেন উহ! আনাই! লয়। লোয়া শ' মাইল দূর 
নারায়ণগঞ্জ শহর হইতে সরিষা! আনা! এ সকল ক্ুষকের 

পক্ষে সম্ডবও ছিল না, আনিলেও কোন কাজ হইত ন!। 

বুনিবার সময় চলিয়] গিয়াছিল | আম! হইলেও এ বীজে 
সরিষ! ফলিত কি গা! কুল ফুটিত দে বিষয়েও লন্গেহ 
আছে। 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মশতবাধিকী 
গত ৩১শে জানুয়ারী পণ্ডিত শিবনাথ শান্্রীর জন্গের 

এক শত বংসর পূর্ণ হুইয়াছে। পঞ্চিত শিবনাথের দিকিট 
প্রগতিশীল মুজিকাম ভারতবর্ধ বছভাবে খনী। তাহার জশ্- 

শতবাধিকী পালনের জায়োজন ব্রাক্ষসমাজ করিয়াছিলেন এবং 
দেশধাসীও তাহাতে সাগ্রছে যোগ দিয়াছেন। এতঙছপলক্ষে 

সাধনাশ্রম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলন 

সমাজে বিশেষ উপাসনা হয়। সিটি স্কুলে এবং ব্রাঙ্গ বালিক। 
শিক্ষালয়ে শ্বতিসতা হুয়। 

ভারতীয় সমাজ-জীবনে পঙ্ডিত শিবনাথের ধান অনন্ভ- 

সাধারণ । রাজা বামমোহনের চিত্ত! ও ভাবধারা শিবনাথের 

জীবনে দীপ্ত মু্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছল । ধর্মবীর, চিন্তা- 
বীর, কর্মবীর এবং সাহ্ত্যিবীর এই মহথাপ্রাণ দ্েশনায়কের 
পরিচয় স্বল্পপরিসরে দেওয়া! সগডব নে । এদেশে সঙ্ঘবন্ধ 

ছাত্র-আঙ্দোলনের প্রকৃত পথপ্রদর্শক তিনি । বিভিন্ন ছাত্র 

সভায় ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রস্ঠৃতি বিষয়ে চিন্তাঞ্ীল 
ও গবেষণাপুণ বক্তৃত! দ্িয়। তিনি ছাআ্রসমাজকে দেশসেবায় 
উদ্দ্ধ করেন। রাজনীতি ক্ষেএ৫রেও তাহার দান অভুলনীয়। 
আনঙ্গমোহন বনু, সুরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ 

গঙ্গোপাধ্যায়, নগেশ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনমোমোহন ঘোষ 

প্রভৃতির সহিত একত্রে ভারত-সভ। প্রতিষ্ঠা ঠাহার অক্ষয় কীতি। 
১৮৭৬ সালে ভারত-সভা প্রতিঠিত হয় । এই সময়ে তাহারা 

“দেশপ্রেমে দীক্ষণ গ্রহণের জঙ্জ শিয়লিখিত মন্ত্র হুইটি এ্রহণ 
করিতেন এবং জীবন দিয়! উহা] পালন করিতেন £ “(১) স্বায়ভ্- 

শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃনির্দি শালন বলিয়! হনে করি । 

তবে দেশের বত'মান অবস্থা ও ভবিষ্কং মঙ্গলের মুখ চাহিয়া! 
আমরা বত'মান গবঙ্গেন্টের জাইন-কাহ্ছন মানিয়! চলিব, কিন্ত 

ছুঃখ-দারিদ্র্য ও নির়াশার দ্বার! নিপীড়িত হইলেও কখনও এরই 

গবন্মেন্টের অধীনে দালত্ব স্বীকার করিব না!। (২) আনন 
ব্যক্তিগত সম্পতি অর্জন ব! রক্ষা করিব না, যেযাহা! অর্জন 

করিবে তাহাতে লফলের সমান অধিকার এবং সেই সাধারণ 

ভাগার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুয়ায়ী 
অর্থ গ্রহণ করিয়া দেশের হিতকম্ কর্মে জীবন উৎলর্গ 
করিব ।” 

শিবনাথ ও তাহার সপহ্কর্মী আনন্দমোহন, ঘায়কানাথ 
প্রভৃতির রাহী আদর্শ ছিল ““অভায়ের উপর ভার) অসাম্যে 



ফান্তুন 

উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমত! গ্রতিঠিত করিয়! 

পৃথিবীব্যাপী একট মহানাধারণতন্কের আয়োজন” করা। 'এই 

কজসন। শিবনাথ-সম্পাদদিত "“তত্বকৌমুদী” পত্রিকায় ১৮০৩ 

শকাক্ের (১৮৮২ শ্রীষ্টা ) ১৬ই ফাল্ভুণ প্রথম প্রকাশ পায়। 

১৮১৮ সালের ৩নং রেগ্চলেশন বলে ভারত-সরকার যখন 

কফকুমার মি), অশ্বিনীকুমার দত প্রমুখ নয় জনকে বিনা 

বিচারে কারারুত্ধব করেম তখন তাহার প্রতিবাদে কলি- 

কাতায় যে জনসভার অনুষ্ঠান হয় তাহার সভাপতিত্ব 

করিবার জন তৎকালীন কোন দেশনেতাকে পাওয়। যায় 

নাই। শিবনাথ অগ্রসর হইয়া আসিয়! এ সভায় নেতৃত্ব 

করেন। 

মানীজাতির প্রতি শিবনাথের শ্রদ্ধা! ও সহানুভূতি অতি 

গ্রগাট ছিল । ছাত্রাবন্থাতেই তিনি বিধবা-বিবাহু আন্দোলনে 

সঞ্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার জঙ্ অশেষ লাঞ্ছন! ও কঃ 

সহ করেন। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় তাহারই কীতি । সাছিত্য- 

ক্ষেত্রেও তাহার দ্বান অতুলনীয় । তাহার প্রীত পুম্পমালা, 

নিবাসিতের বিলাপ ও পুম্পাঞ্জলি প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য 

গ্রন্থ ; ঘেজবউ, নয়নতার1, বিধধার ছেলে, সুগান্তর প্রভৃতি 

উপাদেয় উপভ্ঞাস। তাহার রচিত “'রামতন্থ লাহিড়ী 

ও তংকালীন বঙ্গসমাজ” উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 

সংক্তির একখানি প্রামাণা ইতিঙাস। তাহার রচিত 

“বর্মজীবন”, "আত্মচরিত” ও প্রবন্ধাবলী বাংলা-সাফিত্যের 

অমূল্য সম্পদ । শিবনাথ শতবাধিকী কমিটির অনুষ্ঠান শেষ 

হ্হয়াছে, কিন্তু কান শেষ হইয়াছে বলিয়া আমর! মনে করি 

নাঁ। শিখনাথের অনৃল্য শ্রন্থাবলীর কয়েকটি ভিন্ন অপরগুলি 

হুম্প্রাপ্য হইয়া! উঠিয়াছে। কষিটি এইগুলির পুনঃগ্রকাশে 

ব্রতী হইলে শিবণাথের স্বতিরক্ষায় প্রকৃত সাহায্য করা 

হুইবে। 

৮ জি 

ডাঃ নলিনীকান্ত ভষ্টশালী 

ডাঃ নলনীকাস্ত ভটশালী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ঢাক! শহরে 

পরলোকগমন কািয়াছেন। তিনি ঢাকা মিউজিয়মের 

কিউরেটর ছিলেন। এঁতিহাসিক এবং প্রত্বতত্ববিদ্ হিসাবে 

তাহার খ্যাতি ছিল । বাংলার বিভিন্ন যুগের ইতিহাস এবং 

প্রত্ণতত্বের উৎসাহী গবেষক ও তত্বাসথসন্ধিংস্থ লেখক হিসাবে 

তিনি প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন । বহু এতিহাসিক এছ ও 

প্রবন্ধের লেখক হিদাবে তাহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। 

ঢাকা শহরে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি উহ্ধার 

কিউরেটর রূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও 

পর্ধটনের ফলে &ঁতিহাপিক গুরুত্বপূর্ণ বহু সৃতি, মুক্তা, তাত্র- 

শাসন প্রভৃতি তিনি সংগ্রহ করিরাছেন এবং চাক! মিউজিয়ামে 

উহা! দযত্বে রক্ষিত হুইয়াছে। মিউজিয়ামটির উন্নতিসাধনেই 

তিনি তাহার সমস্ত স্ময় ও শক্তি অতিবাহিত করিয়াছেন । 

বিবিধ-প্রসঙ্গ--প্রাথামক শিক্ষ। ৪৬৭ 

তাহার রচিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে 12971071717 ০7 13%177151 

0780 1770177107820 907117116769 87 176: 10006 

117451247/8, (01755 2780 07907801098 ০7 11১2 77718 

17802176710) ১8411271507 /16726/. এবং 1,081 1970 

8028 0017777 17046 01 15751478778 1966 ০7 82706). 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলার বারভূ'ঞ1 সম্বন্ধে ডাহ্যর 
প্রবন্ধাবলী প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাফে। এ বিষয়ে 
তাহার গবেষণা মোগলশাপনের বিরুদ্ধে বাংলার বিপ্রোছের 

ইতিহাসের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে । ভাঃ 
তটশালীর স্বত্যু অপ্রত্যাশিত এবং আকম্মিক । আমর! ঙাহার 
শোকসন্তগু পরিবারবর্গের সছিত আন্তরিক লমবেদনা জাপন 

করিতেছি। 

প্রাথমিক শিক্ষ। 

প্রাথমিক শিক্ষ! জাতীয় উন্নতির পক্ষে একটি অতি গুরুতর 

বিষয় । প্রাথমিক শিক্ষা-পঞ্ধতির উৎকধের উপর ভবিষ্যৎ 
বংশয়দের উন্নতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এই শিক্ষা 

ভ্রটিপূর্ণ হইলে সমগ্র বাতির মেরুদও শক্িহ্বীন হয় এবং হুর্বল 

হইয়! পড়িয়া উঠে। এইজভ পাশ্চাঙ্য দেশে প্রাথমিক 

শিক্ষাগ্রণালা ক্রটিহীন এবং সর্বাগনুন্দর করিবার জভ চেষ্ঠা 

ও যত্বের অণ্ড নাই। কিগারগার্টেন, মণ্টেসরি, নাসারি 
স্কুল প্র্ঠুতি ধাপনের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি সন্ধে আজও 
সে সখ দেশে গবেষণা চলিতেছে এবং নৃতন শুতন আবিষ্কার 
হইতেছে । ভারতবর্ধের মনীষিবৃদ্দও এবিষয়ে উদাসীন 
নহেন। আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া সর্ধাদনুম্দর 

প্রাথমিক শিক্ষাদানপন্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা হইতেই ওয়ার্ঘ 
শিক্ষা পরিকল্পন! প্রগ্তুত হয় এবং বনিয়াদী স্কুল স্থাপন আরম 

হয়। বনিয়াদী স্কুলের কার্ধ-পদ্ধতি দেখিয়া এখন বিশ্বাস 

ফর! সহ্জ হইতেছে যে এই প্রথাই বোধ হয় আমাদের 

দেশের পক্ষে সবাপক্ষা উপযোগী । ইহার দ্বার! ছাদের 

শিক্ষালাভেনর সঙ্গে মেধাবৃদ্ধি, শৃর্খলাবোধ, স্বাবলস্থন এবং 
চরিগ্রগঠনেরও সুযোগ এবং ক্ষেঅ আছে। কংখেস-শাসিত 

প্রদেশদমূহে বনিয়াধি শিক্ষা প্রণালী 'বলম্বনের ঘ্বারা প্রাথমিক 
শিক্ষ। দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 

বাংলাদেশে কি ঘ্টিতেছে তাহ! এবার দেখা দরকার । 

এখানেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানে স্থানে বনিয়াদি স্ছুল স্বাপিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত সরকারের সাহাধ্য উবার! লান্ত করে 
নাই। বাংলা-সরকার এখন ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা 

আইনটি কার্ধে পরিণত করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতেছেন 

যাহার ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলগ্ুলি এক প্রকার 
সমগ্রন্াবে মুসলিম লীগের প্রভ্াবাধীনে আসিয়া পড়িতেছে। 
পুর্ব ও উত্তর বঙ্গে অবস্থা! এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে দেখানে 

বহু দুলে এখন মুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিনু ছাজ-ছাত্রীদের 



৪৩৮ 

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করিতে হইতেছে। ধর্মশিক্ষা। প্রাথমিক ছুলে 
১৯৪০ সাল হইতে অবঞ্ভপাঠ্য বিষয় কর] হইয়াছে । উচ্ছাতে 

পরীক্ষা লওয়। হয় এবং বহু স্কুলে হিন্দু শিক্ষক রাখ! হয় নাই 
বলিয়! সেখানে বুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিচ্ছু ছেলেমেয়েরা 
হিচ্ছু ধর্ষ শেখে । ফি শেখে তাহা! বুঝ! কিছু কঠিন নয়। 
সমগ্র সমস্তা্টা বুঝিতে ০ একটু আঙ্ছপুধিক বিবরণ দেওয়া! 
ভাবন্তক ॥ 

১৯৩০ সালের পার শিক্ষা আইনেয় উদ্দেন্ঠ ছিল বিন! 

বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দান । প্রত্যেক জেলায় 
একটি করিয়! স্থল বোর্ড স্থাপন করিয়! উহ্বাদের হাতে প্রাথমিক 

শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে । দার্জিলিং এবং 
মেদিনীপুর ভিন্ন অপর সফল জেলাতেই স্কুল বোর্ড গঠিত হুই- 
যাছে। আপাততঃ প্রাথমিক শিক্ষা-কর বসাইয়! উহার দ্বারাই 

ছুলগুলির ব্যয় নির্যাহ্র চেষ্। হইতেছে । বিনা বেতনে শিক্ষা- 

ঘ্ানেরই চেষ্ঠা এখন চলিতেছে, শিক্ষা! বাধ্যতামূলক করিবার 

আয়োজন এখনও হয় নাই । এই জাইন শুধু গ্রাম্য এলাকার 
প্রষোজ্য এবং সেখানেই উছ্ছ] প্রয়োগ করা! হফইতেছে। 

মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদ রাখ! হইয়াছে, কারণ সেখানে 

উহার কার্ধক্ষেত্র প্রসারিত করিতে গেলে হিচ্ছু ছাঞ্জ-ছাত্রীদের 

শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মেদিনীপুর হিন্দ প্রধান জেল], উচ্ছাও 

বাদ আছে। 

স্ুল বোর্ডের এক দল সদপ্ত নির্বাচিত হন হউনিয়ন বোর্ড- 
গুলির সবার! এবং আর এক দল গবঙ্গেন্ট মনোনয়ন করেন। 

পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ডঞলির অধিকাংশই লীগের 
ঘাটি, সেখান হইতে সদন্ত নির্বাচনে রাজনৈতিক এবং সাম্প্র- 

দায়িক কারণই প্রবল হয়, নিরপেক্ষ মনোভাবাপন শিক্ষিত 

লোক লাবারণতঃ চুকিতে পান না। সরফারী মনোনয়নের 
দ্বারাও এরূপ লোকই বোডে আসিয়া থাকেন । বো প্রথম 

আট বংসরের জন্ত জেলা ম্যাজিগ্রেট থাকেন সভাপতি, তার 

পর হইতে সভাপতি নির্বাচিত হুন। জেল। ম্যাজিষ্্রেটের 

সভাপতিত্ব কালে প্রক্কত পক্ষে তাহার অন্থমোদন সাপক্ষে 

ভাইপ-প্রেসিছেণ্ট কার্ধ পরিচালন! করেন। প্রথমে ভাইস- 

প্রেসিডেন্ট এবং পরে প্রেসিডেন্ট এই ছইটি পদ জেলা বোর্চের 
সঙ্ভাপতিরাই সাধারণতঃ অধিকার করিয়া থাকেন। 

অধিকাংশ ক্ষেতে ইছারাই স্থানীয় মুসলিম লীগেরও সন্ভাপতি। 
সুতরাং স্কুল বোর্ডগুলিকে স্থানীয় জেল! বোর্ড অথব! বুসলিম 
লীগের প্রতিচ্ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আগে একট 
নিয়ম ছিল যে প্রাথমিক স্ুলগুলির পরিচালনায় পরামর্শ দানের 

জন একটি করিয়! স্থানীয় এডভাইসরি বোর্ড থাকিবে । এগুলি 
শিক্ষিত লোকদের লইয়! গঠিত হইত। শ্রধার উহাও ভাঙ্গিয়া 

দিয়া সমগ্র কর্তৃত্ব ভার অপিত হইয়াছে স্কুল বোর্ডের হাতে । 
শিক্ষাক্ষেত্রে ছুল বো্খুলির সাক্ছদায়িক পক্ষপাতিত্ব কায়েম 
করিবার জন্ত বাংলা-সয়কার সাম্প্রদায়িক ভিদ্িতে একটি 

মি উস লি সস সন সরস তাত উঠ তি ্ নট বট চো তত 

তি 

ফেক্জীয় প্রভ্ভাইসরি বোর্ড গঠনের চেষ্ঠ! করিতেছেন বলির 
ভন! যাইতেছে। 

| প্রাথমিক স্কুল পরিচালন। 
প্রাথমিক ছুল স্থাপনের লরকান্ী নিয়ম এই বে প্রতি ছুই 

বর্গ মাইলে একটি ক্ছুলের় বেশী থাকিবে না। ছ্ছুল বসাইবার 

লময় সুসঙমান পাড়ার মধ্যে অথবা ঘথাসম্ভব উহ! ঘে'সিয়া 
যাহাতে উহ স্থাপিত হয় ততগ্রতি তীক্ দৃষ্টি রাখ! হয়। ইহা 
লইয়! ছই বিভিন্ন দলে বিরোধও বাধে এবং শেষ পর্ধস্ত উহা 
লইয়া! উংকোচের আদান-প্রঘানও হ্য়। সুলসমুছের সাৰ- 

ই্সপেক্টরই সাধারণতঃ স্ুলের স্থান নির্দেশ করেন এবং উহ্ছার 

দ্বারা তাহাদের উপরি-আয়ও কিছু কিছু হয় বলিয়! শুনা 

যায়। আজ পর্যন্ত কত জন সাব-ইন্দপেক্টরের বিরুদ্ধে একপ 

ছুনাঁতির অভিযোগ আসিয়াছে তাহা! শিক্ষামন্ত্রী জানাইলে ভাল 

হুয়। পূর্ধবঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে সমস্ত হিন্ছু ছুল উঠিয়া 
গিয়াছে । এই ব্যবস্থার জার একটি মান্াত্মক বিধান এই যে, 
সরকারী সাহায্য ছাড়া বাক্তিগত চেষ্টাতেও কোন প্রাথমিক 
স্কুল স্থাপিত হইতে পারে ন1। 

শিক্ষক নিয়োগেও এই প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রকট । পূর্ব ও 
উত্তর বঙ্গে জনসংখ্যার সাম্প্রধায়িক হার অন্সারে শিক্ষক 

নিযুক্ত করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে আধা-আবি বখর1। শিক্ষক 

নিরধাচনে স্থানীয় লীগ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিয়৷! থাকে, 

কারণ ইহারাই প্রক্কত পক্ষে লীগের ভলাটটিগ্বারের কাজ করে। 
পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে বহু ছ্ছুলে একটিও হিশ্ুু শিক্ষক নাই। 
ভ্রিপুর! স্কুল বোর্ডে এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাস করান হইয়াছে 
বলির! আমর! শুনিয়াছি যে, যে এলাকায় মাইনরিটির অঙ্গপাত 

শতকরা ২৫. জনের কম সেখানে মাইনরিটি সম্প্রদায় হইতে 

কোন শিক্ষক নিযুক্ত কর! হইবে না। ইফ্ার ফলে পূর্ববঙ্গের 
বহছ স্কুলে হিন্ু শিক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন ন1। 

শিক্ষকদের ট্রেণিঙের জন্য গুরু ট্রেণিং স্থল আছে। 

উহাতে এতদিন হিশু-মুপলমানের সমান প্রবেশাধিকার ছিল । 
বত'মানে তাহাও পিয়াছে। গুরু ট্রেণিং স্কুলের পাল্টা! হিসাবে 
শুধু মুসলমান শিক্ষকদের ট্রেণিতের জন্য মোয্াজেম ট্রেশিং ছুল 
বছ স্থানে প্রতিিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার অন্থ্- 

পাতে গুরু ট্রেণিং ছুলে মুসলমানদের ভতির ব্যবস্থাও হইয়াছে । 

মোয়াজেম ট্রোণং স্কুল শুধু পূর্ব ও উর বঙ্গেই স্থাপিত হয় নাই, 
হুগলী এবং ২৪ পরগণা জেলাসবৃেও উহা প্রতিটিত হইয়াছে । 
১৯৪০ সালে শিক্ষাবিভাগের স্পেশাল অফিসার বলিয়াছিলেন 

যে গুরু ট্রেণিং স্ুলগুলি যাহাতে শিক্ষাঙ্গান ও শিক্ষিত লোকেন্ 
পারিপার্থিকের মধ্যে কাজ কম্িতে পান্বে তাহার জন্য উহ্না- 

দবিগকে স্থানীয় হাই সুলগুলির. কাছে বসানে! হউক.। কিন্তু 
কার্যত; এগুলিকে এখন মাত্রাসান্স কাছে কাছে বসানে 

হইতেছে। 

পাঠ্য পুস্তক, দির্ধাচনের ব্যবস্থাও চমংকায়। বঙ্গীয় 



কাস্তুন 

পাঠ্য পুদ্তক কমিটি যমোনীত পাঠ্য পুত্তকসমূছের একটি 
তালিকা করিরা দেন। এ ভালিফা হইতে আবার 
নিত্ষেদের অভিরুচি অনুযাম্বী উপ-তালিক। প্রণয়নের ক্ষমতা 
স্ছল বোর্ডসমূছ্বের আছে । তাহারা এই উপ-তালিকা 
প্রস্তত করিবার সময় এমন ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেন 

যেন নিন্ষেদের তাবেদার শ্রেঈীর হিন্ছু ভিন্ন আর ফোন হিন্দুর 
পুস্তক পাঠ্য কর! না হুয়। ঘ্রিপুরা, ময্মনসিংহ্ প্রভৃতি জেলার 
প্রাথমিক স্কুলসমুফে যে সব পুস্তক পাঠ্য হইয়াছে তাহার 

তালিকা সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে একটিও হিন্দু 
লেখকের পুস্তক পাঠ্য কর! হয় নাই। ইহার অপরিছার্য 

পরিণাম এই যে, বাগালী ছেলেদের উদ মিশ্রিত অপূর্ব 
খিচুড়ি ভাষা! শিশুকাল হইতেই গলাধঃকরণ করিতে হুই- 
তেছে। ১৯৪০ সালে প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য-তালিক! 

পরিবর্তন করা হইয়াছে । এত দিন এই সব স্কুলে ধর্ম- 

শিক্ষা! অবন্ঠপাঠ্য বিষয় ছিল না, উচ্ধাতে পরীক্ষাও লওয! 
হইত না। এই বংসর হইতে বর্মশিক্ষা অবশ্তপাঠ্য 

বিষয়রূপে নির্ঘি8 হয় এবং উহাতে অন্ভান্ত বিষয়ের ন্যায় 
পরীক্ষাও লওয়! হয়। মন্ত্রী মৌলবী তমিজুক্ধীনের আমলে 
এই কার্য করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স 

ট্রেনিঙের অধ্যক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা-বিশেষজঞ গ্রীযুক্ত অনাথনাথ 
বন্ধু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন কিন্ত তাহার প্রতিবাদ 
অগ্রাহথ করিয়াই এই ব্যবস্থা করা হয়। মাইনরিটির অন্থপাত 

শতকয়! ২৫-এর কম হইলে সেই সম্প্রদায়ের শিক্ষক স্ুলে 

থাকিতে পারিবে না এই নিয়ম অনুসারে পূর্ববঙ্গের বহু 

স্কুলে হিন্দু শিক্ষক নাই এ্রবং সেই সব স্কুলে মোল্লাশেনীর 

গড়া সুসলমান শিক্ষকদের নিকট হিন্দু ধম শিক্ষার নামে 
হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা! কি বস্ত শিক্ষা করিতেছে তাহা! বলিয়৷ না 
দিলেও চলে । অথচ আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, এত বড় 
একটা বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেস বা হিন্ষু-মহাসন্ভার নেতৃত্্দ এবং 

সংবাদপন্রসমুহ পর্স্ত সমান উদ্ধাসীম । 

স্কুল পরিদর্শনেও লীগের প্রভাব যাহাতে অব্যাহত থাকে 
তাকফারও ব্যাবস্থা কর! হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় একজন 

করিয়! জেলা! ইনসৃপেক্টর এবং তাহার অধীনে কয়েকজন 

কিয়া সাব-ইনসপেক্টর থাকেন। ২৮ জন জেলা দুল 
ইনসূপেক্উরের মধ্যে ১৭ জন মুসলমান, ১১ জন হিশ্দু। একজন 

মাত্র ছিলেন শিক্ষিত তপনশীলী হিনু, ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষার জন 

চুষ্ট লওয়ায় ৩পশীলী দরদী লীগ গবন্ষেন্ট তাহার স্থলে একজন 
সুসলমানকে নিযুক্ত করিয়াছে । মৃসলমানপ্রধান সমস্ত 
জেলায় স্ছুল ইনসপেক্টর নুস্লষান, হিনুপ্রধান জেল! খুলনা, 
চব্বিশপরগণা, হাওড়া গ্রন্ৃতিতে এ্রবং কলিফাতাতে দুল 
ইনস্পেক্উটর মুসলমান । শ্রই পদের ফোনটি খালি হইলে 
পাবলিক সার্ভিস কর মনোনীত একটি তালিকা হইতে 
লোক বাছাই করিবার কথা, কিন্ত তাহা! করিতে গেলে 

বিথিষ প্রসঙ্গ--পরিকল্পনা-পরামশ বোর্ডের রিপোর্ট 

কয়েকজন হিচ্ছু চুকিয়! পড়িতে পারে বলিয়া! লীগ গবন্ষেন্ট 
ছুলপরিদর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছাই স্ুলের মুসলমান হেভমাষ্টার- 
দ্বের আনিয়া এই লব পদ পূরণ ফগিবার চে] করিতেছেন । 
লাব-ইমস্পেউরদের সাল্প্রদায়িক সংখ্যান্থুপাত আরও বেশী। 

নোয়াখালী জেলায় ১২ ধন সাব-ইনস্পেক্টরের মধ্যে ১১ জনই 
মুসলমান, একজন মাঞ্র হিম্ছু। 

বাংলান়্ প্রাথমিক শিক্ষা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে ইচ্ছা 
তাহার একটি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পৃণ চিত্র মাত্র । বাংলাদেশ 

ভুড়িয়া ১৯৪০ সাল হইতে এই ব্যাপার চলিতেছে, তথাপি 
নেতৃযৃন্দ ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আঙ্গোলন করাও 
আবঞ্তক বো করেন না ইহাই পরম জাম্চর্য। 

পরিকল্পনা-পরামর্শ বোর্ডের রিপোর্ট 
গত অক্টোবর মাসে ভারত-সপকার কতৃকি নিযুক্ত পরি- 

কল্পনা উপদেষ্ঠা বোর্ডের নিপোর্ট প্রকাশিত হুইয়াছে। এই 
রিপোর্টে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সব দ্বিকের কথাই বিবেচন! 

কর] হইয়াছে । প্রথমতঃ, একটি স্বায়ী পরিকজ্ন! কমিশনের 

প্রয়োজন উল্লেখ করা-হুইয়াছে। খিিতীয়তঃ, পরিকল্পনাকান্নী 
প্রতিষ্ঠানের কারপদ্ধতির একটি আভাস দেওয়া হুইয়াছে। 

ভৃতীর়তঃ, আর্ধিক নীতির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । চতুর্থ তঃ, 
এই পরিকল্পনায় কৃষি ও শিক্গের স্বান দেখানে! হুইয়াছে। 
সর্ধশেষে শিলক্প-পরিচালনায় সরকারের নীতি বিশ্লেষণ কর! 
হুইয়াছে। 

স্থায়ী পরিকল্পন|! কমিশনের সদন্ভ-সংখ্যা উতধ্বপক্ষে পাচ 
ও ম্যুনপক্ষে তিনের মধ্যে বির করা হইয়াছে । এই কমি- 
শনকে সাহায্য করিবার জন নুুমপক্ষে পচিশ হইতে উহব তম 
ভ্রিশ জন সদন্তের এক পরামর্শদাতা কমিটিও থাকিবে । এই 

পরামর্শদ্বাত1! কমিটিতে বিভিন্ন প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও কেজের 

প্রতিনিধি থাকিবে ও বৃভির দ্বিক হইতে থাকিবেন ক্ুষি, শিল্প, 

শ্রম, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যেত্র প্রতিনিবিগণ। বোর্চের জারও ধারণ! 
যে, ফেঞ্জের এই ধরণের কুসম্বন্ধ পরিকল্পনা কমিটি প্রত্যেক 

প্রদেশে ও এমন কি প্রতি জেলাতেও গঠন করা উচিত। 

তাহা! হইলে দেল! কমিটগুলি বৃধি ও কুচীরশিক্গের উপর 

নির্ভরশীল গ্রামগ্জলিকে জাতীয় পরিকল্পনান্স দৃচ় বনিয়াদে 
পরিণত করিতে পারিবে । 

জাতীয় পরিক্সনা-কমিটর কার্ধ-প্রণালী সম্পর্কে বলা! হই- 
ক্লাছে যে, প্রাদেশিক পরিকল্সনাগুলির সমন্বয় বিধান হইবে 

ইহার প্রথম কাজ, দ্বিতীয় কান হুইবে প্রয়োজনীয় খনিজ ও 
অভান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠায় কেজীয় রাজন্ব বরাছ্ছ ফর] 
তৃতীয়তঃ, এই কমিটি শিল্পের মালিকানা সম্পর্কে লয়কান্মী 
নীতিকে পরিচালন! কছিবে । এ ছাড়। পরিকল্পনার প্রয়োছন 
অন্থলারে মুক্রা ও আমানত সমেত জাতীয় জাথিক লেনদেনকে 
এই কষিটি নিয়নত্রণ কম্িবে। 

বাস্তব প্রয়োগের ভিভিতে ভাবিতে গিয়া রিপোর্টে পরি- 



কল্পনার হুই অংশ কৃষি ওশিল্গের পরিকল্পনাকে পৃথকভাবে 

ও সবিষ্তারে দেখান হুইয়াছে। খাধ্য ও শিল্পের কাচামাল 

হিশাবে কষিকে ছই দিক হইতেই দেখা! হইয়াছে । কিন্ত উদ্দেন্ 
উভয় ক্ষেত্রেই এক-..-অর্থাং জাতীয় জীবনের মানের উন্নয়ন । 

এই উদ্ছেষ্তে ্ষিকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হুইয়াছে। 
পরীক্ষায় দেখ! যায় কবির বিপদ দ্বিবিধ মধ্যত্বত্ব-_মালিকান! ও 

ক্লঘিকার্ধের উপাদান । পরিকল্পনায় ক্কষিকে এই ছই বিপদের 

হাত হইতেই রক্ষা করার প্রয়োজন বল! হইয়াছে । কৃষির 
বিপদ ভূতিশ্বত্ব আইনের বিচিজ্ঞ ব্যবস্থা, শিল্পের বিপদ ঘন্ত্র- 
সরবরাহ্র অন্ুবিবা। শিল্পের বেলায় সর্বপ্রথমেই খনিশিজে 

বিদেশী মালিকানার বিরোধিতা কর! হইয়াছে । 
শিক্পকে ছই ভাগে ভাগ কর] হইয়াছে । এক ভাগে আছে 

লৌহ্, কয়লা, তৈল, ইন্পাত ও যানবাহন ইত্যাদি মৌলিক 
শিল্প । এইগুলিকে পরকারী মালিকানার রাখিতে হুইবে। 

এ ছাড়াও যে সব শিলের ক্ষেত্রে ব্যজিগত মূলধন সহজে আসে 
না সেই সব শিল্পে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে । এছাড়া 
সাধারণন্ডাবে শিক্প-প্রতিষ্ঠার সন্নকারেন্র উৎসাহ থাকিবে । 

শিল্পপতিদের দুবিধার জন্ত পরিকল্পনা-কমিশম মাঝে মাঝে 

জগতের আধিক গতিপ্রকৃতির তথ্যাদি প্রকাশ করিবেন। 
এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাইতে হইলে বহু পরিমাণে 

বন্ত্রকূশলী শ্রমিকের প্রয়োজন । বোর্চের রিপোর্টে এই দিফেও 

নজর দেওয়! হইয়াছে । যান্ত্রিক শিক্ষার ভ্রুত প্রসারের জঙত 

একটি ক্ষুত্রতর সাবকমিটি নিয়োগের কথ! বল! হুইয্াছে। এই 
সাবকমিটি বেভিন-পরিকল্পনাকে পরিবততন করিয়া এক ব্যাপক 

পরিকজ্পনার বিধান করিবে । এই কাজে সরকারের শ্রম ও শিক্ষা 
বিভ্তাগের পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজজনও উদ্গিখিত হুইয়াছে। 

পঞ্চিত নেহরু এই রিপোর্টে গঠনমূলক সমালোচনা 
চাহিয়াছেন। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পরিকঙ্গিত 

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্ধজন-শ্বীকত | এমন কি কষিও শিল্প 

সম্পর্কে পরিকঞ্জনার প্রয়োগ-নীতিকেও আমরা ভারতীয় 
লমস্যার বিচারে ঘথার্থই মনে করি । কিন্তু এই কাজ সম্ভব 

করিতে হইলে পরিকল্সন!-ব্যবস্থার নিক্নস্তরে যে ধরণের 

সংগঠন হুওয়! প্রয়োজন, হুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সরকারের 

বতণ্নানে সেই যোগ্যতা নাই । এই অভাব র্িপোর্টেও স্বীকার 

করা হইয়াছে । কিন্তু পরিবতনের কোন স্প& ছবিও তুলিয়া 
বর! হয় মাই । এখানে আমর! সোভিয়েট পরিকল্পনার দৃষ্ঠাত 

দিতে পারি। সোভিয়েটে প্রত্যেকটি প্রাথমিক পরিকল্পনা 
কমিটিতে সরকারী কর্মচারী ছাড়াও এক জন সাংবাধিফ, এক 

জন যন্ত্রকুশলী ও এক জন শ্রষিক প্রতিনিধির ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল । অনেকটা এইজন্যই সোভিয়েট পরিকল্পন! এত 
তাড়াতাড়ি এত বেলী জনপ্রিয় হয়। আমাদের দেশে বরকারী 
কর্মচারীদের অযোগ্যত! বিবেচনা করির! আদর] জেলা ক মিটি- 
গঠনে এই দৃষ্টান্তের অন্থসরণ লাভজনক মনে করি। 

প্রবাসী 

ছুর্মাতি-দূীকরণ বিল 
উৎকোচ ও হুর্নীতি দূরীকরণ উদ্ধেন্তে কেন্জীয় আইন সন্ভার 

একটি বিল পাস করা হইয়াছে । মুদ্ধের স্যোগে সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ ও ছুনাঁতি বিশেষভাবে 

বাড়িয়াছিল। যুদ্ধ আজ আর না থাকিলেও চুমীতির স্বধোগ- 

গুলি আরও কিছুকান্ধ থারঁকয়। যাইবে । এখনও সরকান্ী 
কণ্ট)া্ট বিতরণ ফর! হইতেছে, উদ্বভ্ত সরকারী সমরোপকরণ 
বিক্রয়ও চ'্াতেছে।' ধৈনঙ্গিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর 

আরও কিছুদিন কন্ট্োল বজায় রাখা আবন্তক হুইবে। 
মুদ্ধোততর পরিকল্পনাসমূহের জজ বহু সরকারী অর্থ ব্যয় করা 
হইয়াছে ও হইতেছে । এই সব কার্ধের মধ্যে হুশাঁতির খিস্তর 

স্থান রহ্য়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তার লাভ করিবার 
সপ্ভাবন। রছ্য়াছে । এই সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই বিল 

পাস করা হইয়াছে । বাংলাদেশের শাসনবিষ্তাগের কার্- 

কলাপ অনুসন্ধানের পর রোল্যাগ্ড কমিটি এ বিষয়ে কঠোর 

মন্তব্য করিয়াছেন । রোল্যাও কমিটির রিপোর্টের পর বাংলা- 
সরকার রায়বাহাছুর বিজ্য়বিছ্ারী মুখুষ্যেকে ( জমি-জনীপ 

বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ) হুর্শতির কারণগুলি ও 

তাহা দুরীকরণের উপায় নিধ্ণারণ করিতে নিয়োগ করেন। 
৯৩ ধারার শাপন-আমলের শেষ দ্রিকে তঠাহাকে এই কাখের 

ভার দেওয়া হয় ও পরবতাঁ লীগ মগ্ত্রিমগুলীর আমলে তিনি 
রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্ত এ রিপোর্ট গোপন রাখা 

হইয়াছে । কেন্ত্রীয় সরকার যদি এ রিপোর্টের এক কপি 

চাছ্ন তা! হইলেই দেখিতে পাইবেন যে বাংলার শালন- 

যন্ত্র কতখানি ছুর্নাতিপরায়ণ ৷ কেন্রীয় সরকারের ছুনাঁতি 

নিবারণ আইনে ভারতীয় ফৌন্দদারী আইনের ১৬১ ধারা ও 

১৬৫ ধার! ছইটিকে পুলিসগ্রাহ্ম অপরাধ বলিয়া বণনা কর! 

হইয়াছে এবং এই ভাবে ছুনাঁতি দূরীকরণের পথে একটা 

বড় বাধ! অপসারণ করা হইয়াছে । এই বিলে জারও বলা 

হইয়াছে ঘে যদি ফোন লরকারী কর্মচারী ব1! তাহার পক্ষে 
অপর কোন লোক তাহার আয় বা সম্পণভর বিষয়ে কোনও 

লন্তোষজনক কারণ ন] দর্শাইতে পারে তবে বিচারক মনে 

কপ্পিতে পারেন যে ইহা অসছুপায়ে গৃহীত সম্পতি এবং এ 

ব্যক্তি ফৌজদারী আইনে দোষী । বিলের এই ধারা বিলাতের 
১৯০৬ সালের হুর্নীতি-দুরীকরণ আইনের অন্থকরণে রচিত। 
এই বিল কেজীয় ও প্রাদেশিক জামলাদদের উপর সমভাবে 
গ্রযোজ্য। 

কিন্ত এই বিলের ছুইটি ক্রটি বিশেষভাবে উদ্লেখযোগ্য ৷ 

রোল্যাঙড কমিটি ফৌজদারী জাইমের ১৬২ ধারাকে পরিবতন 
করিতে নুপারিশ করিয়া! বলিয়াছিলেন যে ফোনও হুমাঁতিনব 

মামলার তদন্তের সময় পুলিগেয় নিকট যে বিস্তি দেওয়] হইবে 

তাহা যেন পরে সাক্ষা হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ ঘটনাস্থলে 

ধয়া পড়িয়া আসার্মী যে বিশ্বতি দিবে তাহা হইতে লত্য ঘটনা! 



কাল্তুন 
চু 

চে শপ পরশ | আও জল হজ 

প্রকাশ পাইবে। পরে ভাবিয়া-চিত্তিয়া যে বিবৃতি দেওয়া হয় 
তাহাতে সত্য গোপন করিবার যথেষ্& লুযোগ আসামী পাইবে। 
বিলে এই সুপারিশ বাদ দেওয়। হইয়াছে। 

দ্বিতীয় ক্রটি এই যে ফৌজদারী আইনের ১৬২ ধান, ১৬৫ 
ধার] বা ৫ ধারার অর্ধীন পুলিস হইতে প্রাপ্ত অপরাধ-বিষয়ের 

ফোন মামলায় কেন্দ্রীয় ব! প্রাদেশিক গবন্েণ্টের সম্মতি পুরাছে 
লইতে হইবে । এই ধার! বিলের আপল উদ্দেগ্ুকেই মাটি 

করিয়া দিবে । বিশেষতঃ বাংল! ও সিন্ধু প্রদেশে যেখানে এই 

আইনের বেণী প্রয়োজন, পেখানেই ইহার প্রয়োগ হইবে না। 

নির্দোষ কর্মচারীদিগকে অধথ! ছায়ঘানি হইতে রক্ষা করিবার 

বড একটি গোপনীয় প্রাথমিক বিচারবিভাগ্গীয় তদন্ত কমিটিই 
যথেঞ্ হইত। 

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত 
ভারতের লৌহ ও ইস্পাত সন্বন্বীয় সমন্তাগুলির সম্যক 

আলোচন1 ও তাহার সুরাহার জন্ত ভারতীয় ট্যারিফ বোর্ড 
একটি সম্মেলন আহ্বান কর্রয়াছেন। এই সম্মেলন স্থির 

করিবে যে ইম্পাত ও লোছার ফারখানাগুলিফে যুদ্ধোতর 

প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইবার জন সংরক্ষণ-ুক্ষ ([১7'019০- 

(10) ) বসাইবার ব্যবঞ্থা হইবে কি না এবং হইলে উহ্!াকি 
প্রকার হইবে । 

কিন্ত যে কোন প্রকারের শিল্প-ব্যবস্থাই হোক না কেন, 

তাহাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা অবলম্িত হইবার পূর্বে কতকগুলি 
কথ! বিবেচনা করিবার আছে । 

আমর! যখনই কোন প্রতিষ্ঠানের রক্ষা-ব্যবহ! করি বা 

তাহার অনুমোদন করি তখন বিশেষ করিয়া! সেই শিল্পটি সমগ্র 

শিল্পজগং হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও তাছার মুবিধা- 

অসুবিধার কথা চিস্তা করি। সমগ্র শিল্পজগং ও অর্থনীতির 

সহিত সম্বপ্ধ বিবেচনা! করিয়া আমর] প্রায়শঃই ভাবিয়া দেখি 

মা যে এই বাবস্থা করিলে দেশের শিল্প ও অর্থের দিক দিয়া 

কিরূপ প্রতিক্রিয়। হইতে পারে । বত'মান ট্যারিফ-বোর্ডও 

প্রত্যেক শিল্প-বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখিয়া ও তাহার 

ফলাফল বিবেচনা করিয়া! কাজ করিয়া যাইতে পারিবে তাছা 

আশা করা যায় না। কারণ তাহ] হইলে এই বোর্ডকে ইম্পাত 

ও লৌহের কিবা! বন্শিক্প ছাড়াও অভ্ভান্ভ বিষয়ে যথেঞ& মনো- 
যোগ দিতে হইবে । 

ফিপক্যাল কমিটির রিপোর্টে যথোপযুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থার কথ! 

অন্থযোদন করা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছিল যে টাাারিফ- 
বোর্ডগুলির মধাস্থতায় দেশের শিল্প-ব্যবস্থার ও কল-কারথানার 
উন্নতিসাধন কর! হইবে । বোর্ডগুলি কেবলমাত্র কোন কোন 

বিশেষ শিল্প-ব্যবস্থার দুবিধ! করিয়া দিবে তা! নহে-__দেশের 
সর্বাঙ্গীণভাবে যাহাতে শিঞ্পগত ও অর্থনৈতিক উর্রতি ঘটে 

তাহাই করিবে । রক্ষা-ব্যবস্থায় জঙ্গ প্রথমতঃ আমাদের দেখিতে 
কইবে যে, যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্বোক্ত সুবিধা দেওয়া 

বিবিধ-গুলর-_ভারতের লৌহ ও ইস্পাভ পা 

হইবে সেই রতষ্ানগুলি গুড়ি হুলিবার উপযুক্ত কাঁচামাল ও 
শ্রমশক্তি আছে কিনা এবং দেশের মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানজাত 
জ্িনিষপত্রগুলির বিক্রয় গু প্রসারের জন্ত উপযুক্ত বাজার 
আছে কিনা । দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে যে সেই বিশেষ 
প্রতিষ্ঠান রক্ষা-ব্যবস্থা পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি 

করিতে পারিবার সম্ভাবন! আছে কিনা এবং তৃতীয়ত, 
একথাও চিন্তা করিয়া দেখিবার যোগ্য ঘে এই শিক্পপ্রতিষ্ঠন 

পরিশেষে সার] জগতের শিল্পগ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়গুলির সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিনা । এখানে আর একটি 

কথাও মনে রাখিতে হুইবে যে সারা পৃথিবীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির সহিত প্রতিযোগিতার সময় রক্ষা-ব্যবস্থার কথা 

অবাসতর ৷ 

ভারতের লৌহ ও ইম্পাতের কারখান! সম্বন্ধে অবনত এই 

সমস্ত বিষয় আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই । কারণ এই প্রাথমিক 
স্তরগুলি ইহার! অতিক্রম করিয়াছে । লৌহ ও ইম্পাত 
কারখানাই প্রথম ১৯২৩ খ্রীষ্ঠাবে রক্ষা-ব্যবন্থার জন আবেদন 

জানাইয়াছিল। এতকাল ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান যে উন্নতি 

লাভ করিয়াছে তাহা বুলতঃ রক্ষণনীতির জন্তই। এখন এই 
শিক্পগ্রতিষ্ঠান জগতেন্র সমজাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের সহিত 

প্রতিযোগিতা চালাইবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে কিন! 
তাঙ্াই ভাবিবার কথ! । দেশের শিল্প ও ব্যবসার়-বাণিজ্যের 

ব্যাপারে লৌহ ও ইম্পাতের প্রয়োজনীয়ত। কাহাকেও বুঝাইয় 
বলিতে ছইবে না । তবে এ কথা লছজেই বলা চলে যে এই 

ধরণের শিল্পপ্র তিষ্ঠানগুলিই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির ভিভি- 

স্বরূপ । যুদ্ধের সময় ভারতীয় লৌহ ও ইম্পাত প্রতিষ্ঠানগুলির 

সাঙাযে)ই বুষ্ধের বহু অপরিহার্য দ্রব্যাদি ও অন্্রশঙ্জ তৈয়ার 
হইয়াছে । দেশের সামরিক ও বেপমারিক প্রয়োজনের জত 

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশ্তত প্রব্যাদির চাহিদা এত বাড়িয়া 
পিয়াছিল যে সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহের উপর নিয়গ্রণ- 

ব্যব৷ জারি করিতে হইয়াছিল । 

এই শিল্প কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে তাকার বাৎসরিক 

উৎপাদন-পরিমাণের কিছুকালের হিসাবেই তাক! প্রতীয়মান 

হ্য়। ১৯১৬-১৭ সালের ১৩৯,০০০ টন পরিমাণ উৎপাদন 

বধিত হুইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে ৯৭৭০০০ টন হইয়া উঠিয়াছে। 
ইস্পাতেয় উৎপাদন পরিমাণ ১৯১৬-১৭ সালের ৯৮,০০০ টন 

হইতে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৭২৬,০০০ টনে উঠিয়াছে । লেৌফপিণের 

উৎপাদন উনিশ শতকের প্রথম দিকে ছিল ৩৫০০০ টন, কিন্তু 

বর্তমান সময্কে সেই উৎপাদন ১৫৭৬০০০ চনে উঠিয়াছে। এই 

পরিমাণের একটি বিরার্ট অংশ সঞ্ুপ্র পায়ে চালান গিয়াছে। 
কিন্ত বর্তমানে রণ্তানীর পরিমাণ ঢের কমিয়া গিয়াছে। 

শতধু কমিয়াছে বগিলে ভুল হইবে বরং এই রপ্তানী 
এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে তাহ! গ্রহদীয় বলিয়া! মমে করা 

যাইতে পারে ন! | রুদ্ধের জঙ মাল সরবরাহের অদ্গুবিবা এবং 
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বাহিরে অভাভ দেশে মাল তৈয়ারী হওয়ার কারণে ভারতবর্ধেয় - 
রপ্তানী কমিয়! গিম্াছে। কেবল ছুই একটি বিশেষ বরণের 

জিনিষপত্র ছাড়! রপ্তানীর কথ! আর ধত'ব্যের মধ্যে নছে। 

ষে প্রকার উন্নতির কথা বল] হইল তাহা! খাপছাড়া 
সংরক্ষণ-য্যবস্থা সত্বেও ঘটিয়াছে। ১৯২৭ সালে “ট্যারিফ 

বো” বে শুষ্ক অন্থমোদন করিয়াছিল তাহাতে অবস্থা-।বশেষে 
সংরক্ষণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল । উহ! এই ছিল যে ব্রিটেন ও 

অভ্ভাঙ দেশ হইতে আমদ্রানী লোহার উপর ভিন্ন রাপ শুল্ক 
থাকিবে । তা ছাড়া, অটোরা চুক্তি (06৮৮ 4১009611010 
1982 ) অনুসারে অ-ত্রিটশ দেশগুলি হইতে আমদানী করা 

গ্যালভানাইস্ভ, টিনের পাতের উপর আরোপিত কর টনপ্রতি 

৮৩ টাকা ধার্য হইয়াছিল । কিন্তু ত্রিটিশ-টিনের দেই সমপন্থি- 

মাণ ওজনের দ্রব্যের উপর ৫৩ টীকা কর ধাধ্য করা হুইস্মা- 

ছিল এবং ভারতীয় লৌহ ব! ইম্পাতের দ্বার! প্রস্তত এরূপ 
টিনের উপর কর ৩০২ হিসাবে ধার করা হইত । ইহাতে 

ভারত হইতে কাচা মাল রপ্তানী ও ভ্রিটেন হইতে তৈ্নী যাল 

আমদামীর ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখা দিল। তাহার 
কলে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবিস্তৎ অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত 

হইয়া পড়িল । তবে এখন আমর! উন্নতির এমন একটা! পর্যায়ে 

আসিয়া উপনীত হইয়াছি যে এখন ভারতবর্ধ জার কোন 
প্রকারের কলকাঠি নাড়া সহ করিবে না। কারণ তাহাতে 

ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রন্থৃত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা] । 

আমাদের দেশের এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি উদ্ছবল ভবিস্কং 

আছে । এই সময়ে এমন ব্যবস্থাই অবলম্বন কর! উচিত যাহাতে 

সরকারী পরিদর্শনের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অঞ্সর 

হইতে পারে । দেশের মুদ্ধোতর পরিকল্পনার অনেক কিছুই 
প্রই গ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির উপর নির্ভয়প্ীল। এই সমস্ত 

বিষয় বিষেচন! করিয়া আমাদের মনে হয় যে লৌহ ও 

ইন্পাতের কারখানাগুলির উপর হইতে সংরক্ষণ-ুক্ষ তুলিয়া 
লওয়াই প্রয়োজম। কারণ যে বে অবস্থায় সংরক্ষণের 

প্রয়োজন ইহার1 তাহ! অতিক্রম করিয়াছে এবং জগতের 

লহিত প্রতিযোগিতা করিবার ধোগ্যত! অর্জন করিয়াছে । 

শ্রমিক কল্যাণ ও কমিউনিষ্ট 
সম্প্রতি মাজ্রান্গ প্রাদেশিক সরকারের প্রধান মন্ত্রী গনুদ্ত 

প্রক়াশম্ নাগরিক জীবনের শান্তি বিধান ও শৃঙ্খলা রক্ষার অন্ত 
যে অগ্িন্যা্জ জারি করা হ্ইয়াছিল তাছার কারণ ব্যাখা! 
কিয়! বলেন, জেশের লামর্িক বিশ্বখল অবস্থা এবং ধান্বা- 

বাহিক ও পৌনঃপুদিক ধর্মঘটের জন্য দায়ী কর! যাইতে পায়ে 
কম্যুনিউদের । তাহারা দেশের সরকারী ব্যবস্থাকে অচল 
করিয়া তুলিবার জন্ত সর্যহ্র একই ঘন! ঘটাইতেছে। লক্গ্রতি 
ভিবাজমে যুক্ত! হংস যেটা! -বন্তা-প্রসঙ্গে বণ্লয়াছেন যে 

কয়্যুনিউরা ছক হছগিতর আমিক কৃষক প্রন্ৃতির ছাবি-দাওয়া ও 

অলস্তোষগুলিকে ভাঙাইয়! আপনাদের প্রতিষ্ঠার জন উঠিয়া! 
পড়িয়া লাগিয়াছে। এই মর্ষমেখবর পাওয়! গিয়াছে দিল্লীর 
করুুনিষ্টর! স্থির করিয়াছে তাহার! পৌন.পুদিক ভাবে বর্ষঘট 
চালাইয়া! লেই বর্মঘটের পরিস্থিতি যাহাতে দেশব্যাপী ভাবে 
একটি সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হুয় তাহার প্রচেষ্টা করিবে। 

ইছান্র বার! যাহাতে তাহার! কেজীয় সরকারের উপর প্রব্তাব 

বিস্তার করিতে পারে তাহারও চেষ্ঠ! করিবে । 
বত'মানে দেশের যেরূপ অবস্থ। গ্বাড়াইয়াছে তাহাকে 

নানাপ্রকারে সঙ্গীন বল! ছাড়া! উপায় নাই । অন্ুপয়ুদ্ নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা, খানাভাব ও অভান্ত অবন্তপ্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির অন্ভাব 
ও সর্বোপরি একট রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ভাব দেশের 

আবহাগয়াকে গুরুভার করিয়া তুলিয়াছে। কমুযনি্র। 
দেশের বত'মান অবস্থার এই গুরুত্বের তুযোগে আপনাদের 

স্বার্থ সিদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তাহার] এই দ্বযোগে 
দেশপ্রেমিক সানিয়া কান্ধ হাসিল করিবার চেষ্টার ক্রি 

করিতেছে না । এইজন্য মাজ্াজ, বোশ্বাই, বুক্তএ্রদেশ প্রভাতির 
কংখ্জেস গবন্ষেন্টসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে এন প্রতিরোখ- 

ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাছিতেছেন যাহাতে তাহার! এই সঙয়ে 

ছিতশ্র নীতিকে বাঞ্াইয়! তুলিতে না পারে, দেশের মধ্যে 
বিশৃঙ্খলার হৃটি না করে। কিন্ত এ কথার অর্থ এই নয় যে, 

ইহার] ভায়সঙ্গত ও উপযুক্ত যে সমস্ত কার্ধ চালাইয়া যাইবে 
তাহার! তাহারও বিরুদ্ধাচরণ ফরিবেন। 

শ্রমিক কল্যাণে ফংখ্েসের আন্তরিকতার অন্তাব কোন 

দিনই ছিল না, বত'মানে উহ! কার্ধে পরিণত করিবার দুযোগও 

কতক পরিমাণে তাছাদের হাতে আসিয়াছে । শ্রমিকদের 

এখন বুঝাইতে হইবে যে দেশের ফেজ্স্বলের সরকান্নী শাশন- 

ভার এখন দেশেরই প্রধান প্রধান নেতাদের হাতে । তাহাদের 

অর্থাং শ্রমিকশ্রেদীর সকল প্রকার অনুবিধ! দূর কিবা 
তাহাদের জীবদযাজার পথ মশ্ছণ কিয়া তোলাই এই নে্ৃ- 
গণের অন্যতম প্রধান উদ্দে্ঠ ও সাহারা সেই প্রকার ছ্খ- 
স্বাচ্ছন্জ্য বিধানের সামর্থ্য রাখেন । আীয়ক্ত অশোক মেহতা 
বলিয়াছেন যে যাহাতে শ্রযিকগণের নুখ-নুবিধা বিধানের 

জন ক্রতভাবে গণতান্ত্রিক সমান হাটি করা যায় সেই বিধানই 
আগে গ্রহণ কর! উচিত । কিন্ত এই ব্যবস্থাকে ক্ষার্ষকরী করিয়া 
তুলিতে ঘে সময় লাগিতেছে, তাহার মধ্যবর্তাঁ লময়ের যে সমস্তা1- 
গুলি শ্রমিক ও অভান চুঃস্বদের পীড়িত করিয়। তুলিতেছে সেই 
লাষস্িক অসন্ভোষের ফারণগুলিকেই করুযনিগণ ভাঙাইয়া 

অশান্তি হাটি করিয়া চলিয়াছে। প্রায়শঃ এইরপই হটিয়া 

থাকে যে বর্মঘটদ্ের অন্ভাব-অভিযধোগ আমর! শীত শী কানে 
তুলি না। উ্ধাহরণ-স্বরূপ দি্মীর শিক্ষক লক্ত্দায়ের ধর্মঘটের 
কথ! বল যাইতে পায়ে । এই নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন 
কহিতে হইবে | এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ধাহাতে 

সরকার চিরস্থান্ী ভাবে শ্রমিকগণেক্র সকল দুখ-সুবিধা ৬ 



কাত্তন 

ফাবি-দাওয়ায় সহিত পরিচিত থাকে । যদি কোন সময় এমন 
অবস্থার উদ্ভব হয় যাহাতে আলাপ-অ[লোচনার বধ্য দিয়! 

কোন কিছুর মীমাংসার সন্ভাবন! নাই তাহা! হইলে সেই স্থলে 
এইর়প নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থা কর] হইবে যাহাতে 

মালিক ও শ্রমিককে একই চক্ষে দেখ! হইবে । 

এই ব্যবস্থা! ছাড়! হ্মূল্যের জন্গুবিধার জন শ্রমিকগণ যে 
খাদ্যবঙ্গ ইত্যাদি সংগ্রছে অন্গবিধা ভোগ করিবে তাহার 

গ্রতিরোধকল্পে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে যাহাতে 

সাময়িক অনুবিধার নুযোগে কর্যুনিষ্র! তাহাদের স্বার্থ পরিপুট্টির 
উপায় হিসাবে গ্রহণ কম্িতে না পারে। শ্রমিক, মালিক ও 

সরকারের মধ্যে এমন একটি যোগন্ছতর স্থাপন কর! জাবশ্তক 

ঘাছাতে গত যুদ্ধের ছয় বংসরের ধারাবাহিক অত্যাচারে হুধল 

ভারতের অথনৈতিক ও সামাঞ্ধিক জীবনের মেরুদণ্ড আবার 

শঞ্ডি অর্জন করিতে পাগ্সে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে যখন 

সকল পরিষদ গুপিতে সান্বংসরিক ছিসাবনিকাশ হইবে তখন 
যদি জনসাধারণেন্র বিশেষ করিয়া! শ্রমিক, কৃষক ও মব্যবিভদের 

অভাব-অভ্ভিযোগের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় তাকা হইলে এই 
বিষয়ে সুরাহ! হইবার আশ! আছে। এইরূপ ব্যবস্থা অবঙদ্বন 

করিতে পারিলে ছরিগ্র জনসাধারণের উপর হইতে কম্যনিষ্ঠ 
প্রভাব কমিয়া যাইবে এবং গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের পথ 

পরিক্ষার ছইবে। 

দেশে বিশ্রখল! স্বপ্টির উদ্ধেগ্তে কমুযুনিষ্টদের কার্খকলাপ 
সর্বত্র একই প্রকার ৷ সর্ধআই উচ্াদের লক্ষ্য এক- লীগের 

সহিত একযোগে কংখ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রতিক্রিয়াশীল- 
দের শক্তি ্বদ্ধি। সিশ্ধুতে শ্রমিক-কেন্্র হইতে পূর্ধে ধিনি 
নির্বাচিত হুইয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের সহিত যোগ দেন । গত 

নির্বাচনে তাহার বিরুদ্ধে লীগ ও কমুযুশি& উভয়ে মিলিয়া এক 

ব্যক্তিকে দাড় করাইয়া! গাছকে জয়মুক্ত করান এবং ইনি 

নির্বাচনের পরেই লীগদলের সছিত মিশিয় পিয়াছেন । বাংলা- 

দেশেও লীগের সহিত কম্যুনিষ্টদের যোগাযৌগ অত্যন্ত স্পট । 
€ই ফেব্রুয়ারী যে হরতালের আয়োজন কর! হইয়াছিল 
ভাহাতে তাহার! পরিষ্কার করিয়াই জানাইয় দিয়াছিলেন যে 

হরতালের উদ্দেন্ত লীগ গবর্ষেষ্টের অবলান ঘটানো নয়, ২১শে 
জায়ারী ভিয়েখনাম দ্রিবসে ছাদের উপর গুলি চালানোর 
প্রতিবাদই উচ্ছার মুখ্য উদ্ধেন্ট। ছান্র বা পথচারীর উপর গুলি 

বর্ষণ বত'মান লীগ রাজত্বে প্রায়ই ঘটিতেছে। বর্তমান লীগ 
গবর্থে্ট বজায় রাখিয়া! এরপ প্রতিবাদ করিতে গেলে প্রায়ই 
উহ! করিতে হইবে | করুযমিষ্টদেয় ভাছাতেই উৎসাহ কিন্ত 

রোগের মূল লীগ গবন্ষেষ্টেয অবসানে অগ্রনী হইতেই ভাহাদের 
আপতি। 

আন্দোলনের স্থত্রপাত সম্পর্কে কছ্যুনিষ্টদেয় কার্য- 
প্রণালীও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে । ₹১শে জাছছয়াক্সী 

কলিকাতায় ভিম্বেংমাম দিবস ঘোষণ। করিয়া! ছাজ্র-হাত্রীদিগকে 

বিবিধ-প্রস্--গ্রামের বিচার আদালত 

বিচার-বিষেচনার সুযোগ মাত্র না দিয় তাহাদিগকে শোস্া- 
যাত্রা সহকারে পথে বাহির কয়া হয়। শহরে ১৪৪ ধায় জান্বী 
আছে, শোভাযাত্রা করিলে উহ্! ভঙ্ষ হুয়। হুতেয়াং এয়প 

ক্ষেত্রে শোভাবান্র! বাহির করা উচিত কিনা, বাহির কছিলে 
তাহার পরিণাম কি হইবে, দেশের বতর্মান অবস্থায় ১৪৪ 
ধার! ভঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ কপিতে গেলে কংগ্রেসের সম্মতি 
আবশ্তক কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার সুযোগ ন| দিয়াই 
অতর্কিতে ছাত্রছাত্রীদের পথে বাহির করিয়া তাহাদিগকে 
পুলিসের গুলি ও গ্যাসের রুখে ঠেলিয়! দেওয়া হয়। ইহাতে 
ছইটি ছাত্রের বৃত্যুও ঘটে ।. অথচ ইহা ভালভাবেই লক্ষ্য করা 
গিয়াছে যে পুলিসের গুলি ও গ্যাস চলিবার পুর্ব মুহূর্তে কছ্ামি& 
নেতাঝ়! সরিয়া পড়িয়াছেন। শোভাযাআ! বাহির করিয়া! এবং 

অন্তরাল হইতে টিল ছড়ি! “সিচ্য়েশন' হাষ্টি করিয়াই হঁছারা 
অন্তরালে সরিয়! গিয়াছেন। হইঁঙাদের এই "ট্যাকটিকৃস' কলি- 

কাতাবাসী জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীরা যে বুঝিতে আরম 
করিয়াছেন ৫ই ফেব্রুয়ারীর হরতালের ব্যর্থতা তাহার প্রমাণ। 

বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কমুযনিষ্ঠ চালিত যদিও উবার 

সন্ভাপতি নিজে কমুযুনিঞ্ নফ্ন । নামের মোছে তিনি নিম্বেকে 
কয্যনিষদের দ্বার] ব্যবহৃত হইতে দিতেছেন এবং ইহ! করিতে 

গিয়া কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতে দ্বিধা কয়েন নাই। 
হঁছাদের ভার নুবিধাবাদী ও স্থার্থপর্বত্ব লোকদের সম্মুখে 
রাখিয়! ৫ই ফেব্রুয়ারির হরতালে করুযুনিষ্ঠর! নিষ্ষে আড়ালে 

থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্ত তাকাও প্রকাশ হইয়া 
পড়িয়াছে। 

গ্রামের বিচার আদালত 

* খ্রাম্য স্বরাজ পুনঃপ্রতিষ্ী করিবার উদ্ষেস্তে যুক্তপ্রদেশ 
সরকার কর্তৃক “গাও হুকুমত বিল” আনা হইয়াছে এবং সঙ্গে 

সঙ্গে কৃষকদের মর্যাদা বাড়্াইবার দিকেও লক্ষা রাখা 

হইয়াছে । 

এরই বিলের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হৃইল 
পঞ্চায়েতী আদালত | এরই আদালত ছোট ছোট দেওয়ানী ও 

ফৌজদারী মামলার খিচার করিতে পারিবে, অপব্যয় ও 
ঘন ঘন আদালত যাতায়াতের অহ্থবিধা হইতে দরিত্্র গ্রাম 

বাসীদ্গিগকে ইহার চেয়ে বেশী কোনও সাহায্য কর! সম্ভব 
নয়। প্রামবাসীদিগের মধ্যে মামলা-যোকদ্বম! করিবার অভ্যাল 
বেশী। যদি এই কু-অভ্যাস ছূর করিতে পায় যায় তধে অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 
আংশিকভাবে সফল হইবে । এরই দিক দিয়া গ্রাম্য আদালতু- 
গুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল । 

ছ্েলাগুলি কতকগুঙ্গি সার্কেলে ভাগ হইবে এবং কতফ- 

গুলি গ্রাম মিলিম়া এক একটি সার্ষেল থাকিবে । প্রত্যেক 

সার্কেলেই পঞ্চায়েতী আদালত থাকিবে । সার্কেলেন প্রত্যেক 
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ইউনিট পাঁচ জন পঞ্চায়েং নির্বাচন করিবে । নিধাচিত পঞ্চায়েং- 
গণ কর্তৃফ আদালত গঠিত হইবে । গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অতামত 

পারস্পরিক ঈর্ধা, বিদ্বেষ প্রভৃতি দ্বার! প্রন্তাবাদ্বিত হইতে 

পারে । বিলে এমন ভাবে পঞ্চায়েং গঠনের কথ! বলা হইয়াছে 

যাহাতে উহ! উপরোক্ত দোষ হইতে মুক্ত থাকিবে । অধিকন্ধ 

অর্থনৈতিক সুবিধাও আছে । প্রত্যেক গ্রামের উপর (পঙ্কা- 

মেতের বায়ের জঙ্গ ) আধিক চাপ অপেক্ষারুত অল্প হইবে৷ 

সরপঞ আদালতের সভাপতিত্ব করিবেন এবং তিনিও 
নিবাচিত হুইবেন। ফলে সরপঞ্চ প্রত্যেকের বিশ্বাসভাজন 

হইবেন | ১৯২০ সালের গ্রাম্য-পঞ্চায়েং আইন জন্সারে 

সরপঞ্চ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। এবার এই ছইয়ের 

যথ্যে মত্ত ব্যবধান হৃষ্টি হইল। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর 

নির্বাচন প্রত্যেক পঞচারংকে কারেমী স্বার্থের হাত হইতে রক্ষা 

কমিবে । বিশেষতঃ, বিচারের প্রধান অন্তরায় পক্ষপাতিত্বের 
হাত হইতে পঞ্চায়েত মুক্ত থাকিবে । 

আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে জনসাধারণ এই ভাবে 
বিচারক নির্বাচন করেন । সমালোচকদের মতে এই সব 

বিচারক অনেক ক্ষেত্রেই নিজেধের অনর্থকদিগকে থুশী 

করিতে চেষ্। করেন । আরও বল! হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই 

শুধু ভোটের জোরে অনুপযুক্ত ব্যক্তিই জাসন দখল করিয়া 
থাকে । বছ উপযুক্ত ব্যক্তি পরাজিত হৃইয়! বাদ পড়িয়া যান। 

এ কথা স্বীকার করিয়াও বল! যাইতে পারে যে মানুষের 
সুবুদ্ধির উপর আস্থা হারান উচিত নয়। ভাল মন্দ্রে মধ্যে 
তারতম্য করিবার ক্ষমত] মান্য মাত্রেরই আছে। 

বিবদমান পক্ষতয়ের এক জন ঘে গ্রামের অধিবাসী, 

বিচারকদের অন্ততঃ এক জন সেই গ্রামের এবং অন্যন তিন জন 
ভির গ্রামের লোক হওয়া চাই। বিশেষ করিয়া! বল! হইয়াছে 

যে, যে মামলায় কোন পঞ্চ বা সরপঞ্চ বা তাহার নিকট আম্মীয় 
মামলার পক্ষতুক্ত অথবা! স্বার্থ-সংগ্লি্& সেই মামলার বিচারে 
পঞ্চ বা সরপঞ্চ বদিতে পারিবেন না । এই রকম নিরপেক্ষ 

পন্ভতির প্রশংসার জন্জ বেশী কথা বল! দরকার হয়না। পঞ্চ 

বিচাব্রকদ্দিগকে সাহায্য করিবেন । তিনি গ্রামে ও প্রতি- 

বেশীয় অভ্যাস, রীতিনীতি ইত্যাদি সর্বদা! অবগত থাকিবেন। 

বিচারকদের জনেকেই ভিন্ন গ্রামের লোক হওয়ায় রায় দলগত 

বা ব্যঞ্জিগত পক্ষপাতিত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে । এই ভাবে 
গণতাজিক আদালতে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যাইতে 
পারিবে । 

১৯২০ সালেয় পঞ্চায়েং আইন হইতে নুতন আইন 
পুথক। নূতন পঞ্চায়েং অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, তাহার 
অধিকার বহু ছৃর বিস্বৃত। নূতন পঞফায়েতের ছায়িত্ব ও 
গুরুত্ব জন্বত্ধে মানুষ অধিকতর সচেতন। ক্ষমতা ও 
কত'ব্যেয় লক্কোচন বৃহৎ কার্ধের পথে অন্তরায় । যথাযথ 

ক) লও ৩ শত সস জি আস আপ জি সই সি এ সজ 

প্রবাসী 

দেওয়া! হয় নাই। 

১৩৪৫5 

ও পার পাপ তারিন এ শপ সি সরস একবার আন্টির জা এটি 

ক্ষমতা হাতে থাকিলে মান্ধষ আপনার উপর ভন দায়িত্ব ও 

কত'ব্য নুষ্ঠৃভাবে সম্পাদনের জ্ত সচেষ্ট হুইয়। থাকে । কৌজ- 
জারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলায়ই পঞ্চায়েতের ক্ষমতা 
অধিক । 

পঞ্চায়েতী আদালতে আইন-ব্যবসায়ী বা উকিলের অন্ুপ- 

স্থিতি গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদেগের পক্ষে আশীর্বাদ-দ্বরূপ । 

কারণ তাহাদের অহ্পঞ্থিতির সুযোগে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকের। 

জার ফথায় কথায় উকিলের পরামর্শের জ্ড ছুটাছুটি করিবে 

মা। বরং তাহার] প্রতিবেশী বা ত্বজাতীয় লোকদিগের সঙ্গে 

আপোষ করিতেই পছন্দ করিবে । অন্ততঃ ছোট ছোট 

মোকদ্ধমায় তাহা! করিবেই । বিলের এই সম্ভ! অথচ ভ্রুত 

বিচারের ব্যবস্থা জাইন-বাবসায়ী বা উকিলের হাতে পরড়িলে 

মার! যাইত । 

কোন মোকদ্ধমায় নিজে বা অঙ্টের ধার! উপস্থিত হইবার 

সুযোগ আছে। কোন মোকদ্ছমায় প্রয়োজন হইলে পঞ্চায়েং 

সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন! বিবাদী বা আপামীকে উপস্থিত 

হইয়া] সাক্ষ্য দিবার জন্ত সমন দিতে পারেন। এমনকি 
অনিচ্ষ,ক ব্যঞ্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান৷ পর্যন্ত বাহির 

করিতে পারেন। সামান্জ খুটিনাটি কারণে মোকদ্ছম! হইবে 

না। তাহার জন যথেষ্ বাস্তব কারণ থাক! চাই । 

নিজেকে বড় মনে কর মানুষের স্বভাব এবং জনেক সময় 
এই ধারণার বশবর্তা হইয়া পফায়েং লঘু অপরাধে গুরদঙ 

প্রদান করিতে পারে । এই অবস্থ! এড়াইবার জঞ্চ শান্তি বিষয়ে 

আদালতের ক্ষমত! কিছু খর্ব করা হইয়াছে । পঞ্চায়েতী 

জাদালত ছশ দিনের বেলী জেল ও পক্চাশ টাকার অতিপ্বিষ্ঞ 

জরিমানা করিবার অধিকারী হইবে না। 

নাগরিক জীবনের অবিচ্ছে্ অধিকার ব্যজি-শ্বাধীনতাকে 

গ্রাম্য দলাদলিতে অভ্যস্ত লোকের খেয়াল-খুশির নিকট বলি 

পরস্ত যে সকল জটিল মোকদ্বম! বা বিষয় 

পঞ্চায়েতের বিচারকগিগের ছাপা! মীমাংস] সম্ভব নয় মহকুমা 

ম্যাজিঞ্রেট নিজে সেই সব মোকদ্ধম! বিচার করিতে পারেন। 
অথব! এই সব জটিল মোকদ্ষমা! অপর ম্যাজিষ্রেটদিগের নিকট 

বিচারের নিষিত হ্স্তাগয় করিতে পায়েন। ৪ 

পঞচায়েতী আদালতের রারই চূড়ান্ভ। ইহার বিরুদ্ধে 
কোন রকম আপীল কর! যাইবে না। বিলের বিরুদ্ধে একটি 

আপতি কয়া হয় যে জইন-জনভিজ্ঞ বিচারকের হাতে 
বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত এই ধারণা অনুলক । 
কারণ মোকছ্বমার বিচায় ঠিক ঠিক মত হইতেছে না বা হইবার 
সম্ভাবন1 মাই মনে করিলে ভিদ্কি বা আদেশের এবং হুলত্ধী 

মোকদ্বষার যার্ট দ্রিনের় ভিতর এ অঞ্চলের মহকুম! হাকিম 
বা মৃদসেফ. দূতন ভাবে নিজ আদালতে মামলার শুমানীর 
জাদেশ দিতে পান্বিবেন। ্ 



দর্গাপুজা শরৎকালীন বঙ্ 
( পঞ্চম প্রকরণ ) 

আমরা হুর্গোৎ্সবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণাম অন্ু- 
সন্ধান করিতেছি। পূর্ব পূর্ব প্রকরণে ফলও বথাজান বিবৃত 
করিয়াছি । যদি ছুর্গাপূজায় ও উৎসবে তাহার সমর্থন 
থাকে, তাহা হুইলে অঙ্ছমান বিশ্বাসযোগ্য হইবে, নচেৎ 
কম্পনা-প্রন্থুত মনে করিতে হইবে । এই নিমিত ছুর্গাপূজা- 
পদ্ধতির কয়েকটি প্রধান অঙ্গ অবলোকন করিতে হইবে ।* 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ছুরগার্চন-পদ্ধতিতে বহু ব্যবস্থার প্রমাণ 
দিয়াছেন। তিনি নিজে ব্যবস্থা করেন নাই। পুর্বকালের 
স্বৃতি ও পুরাণের প্রমাণে পদ্ধতি লিখিয়াছেন। পূর্বে পুর্বে 
যে পদ্ধতিতে পুজা হইত, বত'মানেও সেই পদ্ধতিতে পুজা 
হইবে। পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল, এখনও সেই ব্যবস্থা মানিতে 
হইবে। ইহ| যাবতীয় স্বৃতির অভিপ্রায়। কিন্তু স্বতি ও 
পুরাণ সে সে ব্যবস্থার হেতু দেন নাই। যেষন, ভুর্গাপুজায় 
কুমারীপুজন অবস্ত কতব্য। যেহেতু দেবীপুরাণে এই 
ব্যবস্থা আছে। দেবীপুরাণ কেন এই ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, 
তাহা পুরাণে নাই । নিশ্চয় কোন হেতু ছিল। আমরা 
সেই হেতু অনুসন্ধান করিতেছি। এই নিমিত্ত কয়েকখানি 
পুরাণের রচনার দেশ ও কাল জানিতে হুইবে। নচেৎ 
ইতিাস পাওয়া যাইবে না। পরবতা প্রকরণে সে বিষয়ে 
যত্ব করা যাইবে । 

প্রথমে ছূর্গাপৃজা-প্রকরণ স্মরণ করিতেছি । পূজার 
সাতটি কল্প অর্থাৎ সাতটি বিধি আছে। যথা. 

১। ভান্্রকঞ্নবমী। সেদিন দেবীর বোধন করিতে 
হয়। তদবধি আশ্বিনশুক্ুনবমী পর্বস্ত ১৬ দিন পৃজ।। 

২। আশ্িনশুক্রপ্রতিপদ। প্রতিপদে কেশসংস্কারজ্ত্রব্য 

দিতে হয়। দ্বিতীয়াম্র কেশবন্ধনের পট্টভোর, তৃতীয়ায় পদ্দ- 
রঞ্জনের জন্ত অলক্তক, ললাটের জন্ত সিল্দুর, মুখদর্শনের 

* মাস-সাক্রান্তি-গণন! হইতে জানিতেছি নবন্বীপে রঘুনশ্দন 
ভট্টাচার্য ১৫৬৭ শ্রীষ্টাফের কিছু পরে “অষ্টাবিংশতিতত্থ” লিখিয়া- 
ছিলেন । জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কতৃকি সম্পাদিত এই স্মতি-তত্বের 
শেষে *্রীহর্গার্চন-পদ্ধতি” সন্গিবি্ট আছে। পণ্ডিত জীদতীশচন্তর 
মিদ্ান্ত-ভূষণ বঘুন্গন ভট্টাচার্য প্রণীত “ছুর্গাপুজা-তত্বম* বিস্তৃত 
ভূমিকার সহিত প্রকাশ কথিয়াছেন। ইহার ছুই ভাগ প্রমাণতত্ব 
ও প্রয়োগতত্ব। পণ্ডিত প্রবর ভ্রীশ্তামাচরণ কবিরত্ব বিদয-বাগিি 

টীকা-টিগ্লনীর সহিত “কালিকা-পুন্বাণোক্ত হর্গাপুক্তা-পদ্ধাতি” 
প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে বহু বৈদিক মন্ত্র আছে। পজার্ধ-শাহ- 
প্রদীপ” প্রণেত। যোগ-ত্রয়ানন্দ “হর্গার্চন ও নবরান্র-তত্ব" লিখিয়- 
ছিলেন। ইহ। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য/। (প্রকাশক জীনন্মকিশোন্ব . 
বিদ্যানন, উদ্ধরপাড়, ছুগলী:)। 

জীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্ভানিধি 

জন্য দর্পণ, চতুর্থীতে মবুপর্ক, নেত্রের কজ্জল, পঞর্মীতে 
অগুরুচন্দন প্রভৃতি অন্-রাগ ভ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয় 
৮৮ সন্ধ্যাবলে বিষবশাখায় দেবীর 
ধন, দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। 
৭৮৯০ ঘটে পৃজা। সুমী 
হইতে তিন দিন মৃন্ময্ী প্রতিমায় পূজা । পূর্বান্তে প্রতিমার 
পার্থে নবপত্রিক! স্থাপন। 

৫ । শুক্ল-অষ্টমী। অষ্টমী নবমী ছুই দিন পৃজ!। 
৬। কিন্বা কেবল অষ্টমীতে পৃঞ্জা এবং সেই দিনই 

বিসর্জন । 
৭। শুর্ল-নবমী। কেবল সেই দিনই পূজা ও বিসর্জন। 

কেবল অষ্টমী কিম্বা কেবল নবমীতে ঘটে পুজা কর! হয়। 
দ্শমীতে বিসর্জন। সন্ধ্যাকালে ঘট ও প্রতিমা! নদী 

কিন্বা বৃহৎ পুফরিণীর জলে নিক্ষেপ করিয়া জল ও কার্ম 
লইয়া কৌতুকক্রীড়া। ইহার নাম শবরোৎসব। গৃহে 
প্রত্যাগমনকালে খপ্জন পক্ষী (কিন্বা নীল-ক& পক্ষী) দৃষট 
হইলে শুভ। গৃহে গ্রত্যাগত হইয়া গুরুজনের আশীর্বাম, 
আত্মীয়-স্বজনের কুশল কামনা ও .তদনস্তর অল্প পিদ্ধিপান 
প্রচলিত আছে। 

এক্ষণে পূজা দেখি । খগ বেদের কালে হিম. (শীত) 

খতু ও শরৎ খতু হইতে ছুই বৎসর গণিত হইত। রবির 
উদ্তরায়ণ আরম্ভ হইতে হিম, বৎসর এবং তাহার চারি খাতুর 
পরে শরৎ খতু হইতে শরৎ বৎসর আরম হইত। ইহা 
পূর্বে মহিষমধিনী প্রকরণে বল! গিয়াছে। প্রত্যেক খু 
আরভেই যজ্ঞ হইত । হিম.খতু ও শরৎ খতু আরও যজ্ঞ 
হইত। শরৎকালীন বজই রূপান্তরিত হইয়া হূর্গাপৃজা 
হইয়াছে। 

যজের ও পুজার কর্ষে প্রভেদ আছে। কিন্তু উভয়ের 
অভিগ্রান একই । দেবতার প্রসাদের নিমিত্ত তাহাকে 
প্রীতিকর জরব্য সমর্পণের নাম যজ্ঞ। যেত্রব্যে আমরা প্রীত 
হই, আমর! মনে করি, সে ভ্ত্রব্যে দেবতাও গ্রীত হুন। 
স্বতাহুতি যজ্ঞের এক প্রধান অঙ্গ । দুর্গাপূজায় হোম একাস্ত 
কতব্য। বযজ্ঞবিশেষে ঘ্বতাক্ত পুরোভাশ ( পিষ্টক-বিশেষ ) 
মাংস ও সোমরস দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে অপিত হইত। 
দ্বেবতার স্তব অর্থাৎ গুণ ও কর্মের প্রশংসা উচ্চারিত হইত । 
ধন দাও, প্রচুর অগ্ন দাও, বীর পু দাও, শত্রু বিনাশ কর 
ইত্যাঙ্গি ত্বাভাবিক ঘান্ুষের প্রার্থনা থাকিত। হূর্গা- 
পৃঙ্জাতেও তাহাই হয়। চণ্তীমাহাত্থ্য তাহার স্তব। নৈবেস্ধ 



89৬ 
০ 

ও পশ্ড-বলি দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করা হয় আর দেবীর 

চয়ণে পুম্পাঞ্জলি দিয় প্রার্থনা কর] হয়, 
“আমুরারোগ্যং বিজয়ং দেহি দেবি নমস্ততে। 
রূপং দেছি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেছি মে। 
পু্ান্ দেহি ধনং দেহি সর্বকামাংস্চ দেছি মে।” 
ভুগাপুজার মন্ত্রে ফজ্জ শব বছু বার ব্যবহৃত হইয়াছে। 

"দেবি যজ্জভাগান্ গৃহাণ,”'হে দেবি! যজ্জভাগ গ্রহণ করুন। 

পশুবলি দিবার সময় বল! হয়, 
শ্যজ্ঞার্থে পশবঃ হৃষ্টাঃ তন্মিন যজে বধোইবধঃ 1৯ 

যজ্ের নিমিত্বই পণ্ড হট হইয়াছে । সে যজে যে বধ, তাহা! 
অবধ। ছূর্গাপূজা যজ্ঞ না হইলে পশুবলি প্রাণিহিংসায় 
দাড়ায় । আরও আশ্চর্যের বিষয়, পশুচ্ছেদ্ের সময় গক্ত- 

দর্শকেরা “মো মো” শব্দ করিতে থাকেন। সংস্কৃত মহুদ্ 
শবের সংক্ষেপে এই “মো মো” আসিয়াছে । মহস্ শব্দের 
অথ যজ্ঞ।৬ হোমের সমুদয় ক্রিয়া বৈদিক। (পণ্ডিত 
শ্রশ্তামাচরণ কবিরত্ব প্রণীত কালিকাপুর্বাণোক্ত পৃজা-পদ্ধতি 
পন্য |) যাগ ও হোমের অঙ্গবঙ্গে প্রভেদ আছে। রামেন্্র- 

সুন্দর ভ্রিবেদী লিখিয়াছেন, দাড়াইয়া আহতি দিলে যাগ, 
বলিয়া! দিলে হোম। কিন্তু কর্মে প্রভেদ নাই। দুর্গাপূজা 
পশুযাগ। ইহাকে সোমযাগ বলিতে পাি। সোমযাগে 
পণ্ডবলি হইত ও সোমরস প্রদত্ত হইত। আমার অনমানে 

বেদের সোমবৃক্ষ সিক্িগাছ। দিদ্ধির গ্রপিদ্ধ সংস্কৃত নাম 
ভঙ্কা। বাংলায় বলি ভাং। ইহার অপর প্রসিদ্ধ নাম 
বিজয় | রঘুনন্দন বিক্গয়াকালে দেবীকে সিদ্ধি দিবার ব্যবস্থা 
লিখেন নাই। কিন্তু ইহ! বঙ্গের সর্বস্র প্রচলিত আছে। 

ছুর্গাপূজ! বৈদিক যজের রূপান্তর, তন্ত্র দ্বারা সমাচ্ছর। 
তন্ত্রের উৎপতি বন্ধ প্রাচীন। খগবেদে ইহার অঙ্কুর 
আছে। অথর্ববেদে তঙ্কের প্রসার হইয়াছে । তঙ্ধে রেখ! 

দ্বার! নিহিত প্রতিকতির নাম যন্তর। বর্ণমালার এক এক 

বর্ণ এক এক দেবতার স্ভোতক । এই সকল বর্ণের নাম 
বীজ। প্রাচীনেরা তঙ্রকে শ্রুতি মনে করিতেন । তাহারা 
বলিতেন, ক্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ইহা 
দ্বেবী-ভাগবতে ও মঙ্ুসংহিতার কুল্ধক ভট্ের টীকাম 

আছে। দেবীপুরাণ ছুর্গাপূঙ্জাকে বৈদিক বলিয়াছেন। 

দেবীর বোধন। 

বোধন নিজ্রা-ভঞ্জন । দেবী নিক্রিতা থাকেন । ভাহাকে 

জাগাইয়! পূজা! করিতে হুয়। কেন নিকিতা থাকেন? 
যেহেতু রবির উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবতার দিবা, দক্ষিপায়ন 

পূর্ববঙ্গের মাঘমগুল অতের ছড়া, “আম কাঠালিয়া পীড়ি- 
খানি ঘ্বৃতে ম ষ করে।” কাঠালের গীড়ি ঘ্বৃঙুনিক্ত হুইয়। উৎ্নব- 

গন্ধ ছড়াইতেছে। 

প্রবাসী 

ছয় মাস তাহাদের রাত্রি। দিবা কর্মের কাল, রাহি নিত্রার 
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কাল। শরৎ খতু দক্ষিণায়নে পড়ে। দেবী তখন নিত্রিতা 
থাকেন। 

' কালিকাপুরাণ বোধনের এই প্রয়োজন লিখিয়াছেন। 
কিন্ত এমন অসম্ভব ব্যাখ্যা পুরাণে কদাচিৎ আছে। জগন্ময়ী 
নিত্রিতা, বাতুলের গ্রলাপ। বোধনের প্রকৃত তাৎপর্য 
ভুলিয়! গিনা এই অদ্ভুত ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। 
কালিকাপুরাণে আরও আছে, বাঁবণবধার্থে রামচজ্জকে 
অনুগ্রহ কবিয়া পুরাকালে ব্রহ্মা দেবীর অকাল বোধন 
করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ আলোচনার সময় দেখা 
যাইবে পুরাণ-কর্তা জ্যোতিষচর্চা করিতেন। তিনি প্রকৃত 
তত্ব ঢাক] দিয়াছেন, অসঙ্গতি চিন্তা করেন নাই। পরে 
পরে দেখাইতেছি । 

প্রথম কথা, বান্সিকী-রামারণে ছুর্গাপুজার কোন উল্লেখ 
নাই। রাবণবধের পূৰে রামচন্দ্র আদিত্যহদয়স্তব পাঠ করিয়া 
ছিলেন। দ্বিতীয় কথা, শরৎ খতুতে রামরাবণের যুদ্ধও হয় 
নাই। শরৎ খতু যুদ্ধকালও নয়, হেমস্ত ও বসন্ত যুদ্ধোছ্ামের 
কাল। ইহা বহুকাল হইতে প্রসিঙ্ধ আছে। তৃতীয় কথা, 
যদি দক্ষিণায়ন কালে দেবতার! নিক্রিত.থাকেন, ফোজাগা 
লক্ষমীপৃজার, শ্বামাপৃজায়, জগদ্ধাত্রী পৃজায়, কাতিক পৃদ্গায় 
বোধন নাই কেন? চতুর্থ কথা» সপ্তম্যাদি অঙ্ম্যাদি ও 
কেবল অষ্টমী ও নবমীতে পুজাম বোধন করিতে হয় না 
কেন? আশ্বিন শুক্লাপ্রতিপদ হইতে পূজা আরভ, যীর 
সায়ংকালে বোধন। তবে কি প্রতিপদ হুইভে যী পধস্ত 
ঘটে যে পূজা হয়, তাহা নিক্ষল? পঞ্চম কথা, *নবরাত্র 
ব্রতে বোধন নাই কেন? যষ্ঠ কথা, ঘটে নয়, প্রতিমায় 
নয়, বিন্ব বৃক্ষে, বিষ শাখায় দেবীর বোধন ! কেন বিষ্ব- 
বৃক্ষে বোধন? ইহার অর্থকি? 
এই সকণ বিষয় চিন্ত! করিয়া আমার মনে হইয়াছে, 
অরণি দ্বারা অগ্নি-উৎপাদনের নাম বোধন। বি্ষিকাষ্ঠের 
অরণি; এই হেতু দেবী বিদ্ববাসিনী। ছূর্গ! অগ্রি-স্বরূপা। 
অরণিতে অগ্নি উৎপঞ্ হয়| সেই অগ্নিকুমার। তিনিই 
কুমারী ছুর্গ1। কাষ্ঠে যে অগ্নি সুপ্ত থাকে, মন্থন দ্বারা 
তাহার আবিভাব হয়, যেন নিদ্রিত অগ্নি জাগ্রত হয়। 

বুহুদৃ-ধর্মপুরাণে (পু. ২২) এই ব্যাখ্যার আভাস আছে। 

লিখিত আছে, পরাবণের বধার্থে ন্জাদিদেবগণ দেবীর স্ব 
করিলে তিনি বিহ্ববৃক্ষে বোধন করিতে বলিলেন। তাহার! 
ভূতলে আসিয়া! এক দুর্গম নির্জন স্থানে একটি বিবৃক্ষ 
দেখিলেন। তাহার এক পত্রে তগ্তকাঞ্চনবর্ণ স্থুরুচির! 
অচিরপ্রন্থতা এক বালিক। নিত্রিতা ৷ বালিকা অনাবৃতাঙগা, 
নিশ্চেষ্টা । দেবগণের সবে বালিক। প্রবুদ্ধ! হইয়া যুবতীরূপ 
ধারণ করিলেন।” অতএব দেখিতেছি বিহবৃক্ষে কুারীর 
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জন্ম হয়| কুমারীকে শুফ বিষপত্রে প্রথমে নিক্রিতা পরে 
্রবুদ্ধা দেখা যায়। 

শমী-কাষ্ঠই অরণির প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ, ধগবেছের কাল 
হইতে চলিঘা আসিতেছে । ছুর্গাপৃজা-বজের নিমিত্ত অশ্রি 
উৎপাদন আবন্ঠক | শমীবৃক্ষ ভারতের পশ্চিমাংশে সুলভ, 
কিন্ত পুর্বাংশে হূর্লভ। বঙছ্গদেশে প্রায় অজ্ঞাত। দেখা 
যাইতেছে, যে দেশে শমীবুক্ষ দুর্লভ, সে দেশে বিষকাষ্ঠের 
অরণি দার অগ্নি উৎপাদন প্রচলিত হইয়াছিল | অমরকোষে 
বিষববুক্ষের এক নাম শাগ্ডিল্য ; মেদ্দিনীকোষে এক অগ্নির 
নাম শাগ্তিল্য এবং শাগ্ডিলা এক মুনির নাম । বোধ হয় 
শাপ্ডিল্য গোত্রের কোন ত্রাহ্ধণ বিল্বকাষ্ঠের অরণি প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। 

পূর্বকালে রাক্ষস ও পিশাচেরা যজ্ঞের বিত্ব করিত। 

হুর্গাপৃূজা ছুর্গাযজ্ঞ, বোধনের সময় যজ্জ-বিস্নকারকদিগকে 
অন্ত্রিত শ্বেত সর্ধপ বিক্ষেপের দ্বার! অপসারিত করা হয়। 

চণ্তীমগ্ডপে বোধন হয় না । বোধনের নিমিত্ত সুত্রদ্ধারা 
এক পৃথক বক্রগৃহ নিমিত হয়। (এক বেদীর চারি কোণে 
শর পু'তিয়া কয়েকবার স্ত্র-বেষ্টন পূর্বক বস্্গৃহ মনে করা 
হয়)। সে বস্তরগৃহে যুগ্মফক্সবিশিষ্ট বিবশাখা স্থাপিত হয়। 
বেদীতে অলক্তক, সুত্র ও ছুরি রাখা হয়। ভাবিঘা দেখিলে 
এই বস্ত্রগৃহ সথতিকাগুহ, যুগাফলের একটি মাতার কুক্ষি, 
অপরটি ভ্রণ। নাড়ীচ্ছেদের নিমিত ছুরি । নাড়ীবন্ধনের 
নিমিত স্যত্র। অলক্তক শোণিতের দ্যোতক। ইতিপূর্বে 
প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্বস্ত ঘটস্থদেবীর নিমিত্ত কেশ- 
সংস্কার দ্রবা, অঙ্গরাগ ভ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদত্ত 
হইয়াছে । গর্ভ সম্ভাবনা না করিলে এই এ সবের গ্রয়োজন 
থাকে না। অতএব বিশ্বশাখা ও ফলে দেবীর বোধন 
অর্থে বুঝিতে হইতেছে বিহবশাখায় ছুর্গারূপ অগ্নির 
আবির্ভাব । বিফল দেবীর প্রতিরূপক। সুর্যোদযের 
পর অগ্নিমস্থন ও যজ্ঞ হইত, রাত্রিকালে হইত না। অতএর 

'সায়ংকালের বোধন অকালবোধন । সায়ংকালে কেন? 

কারণ রাত্রি সম্তানপ্রসবের কাল। 
এই ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, 

দেবীকে ঘটে পৃজা করিতেছি । তখন তাহার বোধন হয় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্বস্ত কেশ- 
সংস্কারাদি ৯ প্রদত্ত হয়? কাহার জন্মের নিমিত 
ৃতিকাগৃহ হয় ? দেবীর হইতে পারে না। 'আদ্যা 
বিশ্বারপণির জন্ম কল্পনা করা যাইতে পারে না। আমার 
বোধ হয়, ছুইটি পৃথক ভাবনা মিশ্রিত হইয়াছে। একটি 
বিষশাখায় অযি-উৎপাঞ্গন, অপরটি অগ্ডের জন্ম কল্পিত হয়। 
পরবর্তী প্রকরণে সে অগ্কের অনুসন্ধান করা বাইবে। 

আমি নবপত্রিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিন্দুমাজ 
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বুঝিতে পারি নাই । নবপন্ত্রিকা নবহূর্গা, ইচ্ছার দ্বারাও 
কিছুই বুঝিলাম না। দেবীপুরাণে নবহূর্গা আছে, কিন্ত 
নবপত্রিকা নাই। ইহা কোন্ পুরাণে প্রথম পাওয়া বায় 
তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। নবপত্রিক! ছগ পৃঙ্গার এক 
আগন্তক অঙ্গ হইয়াছে । কোন্ দেশে কবে ইহার উৎপত্তি ? 
বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের 
পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিব। তাহাদের 
বপত্রী দৃর্গা-প্রতিমার পারে স্থাপিত হইতেছে । মানুষের 
স্বভাব যেটা কোথাও হয়, সেটা অন্তত্র গ্রচারিত হয়। 

নবপত্ধের মধ্যে জয়ন্তী একটা । জয়ন্তী কিগাছ? জয়ন্তী 
নাম সংস্কত। অগ্িমস্থের নাম জয়ন্তী আছে। আমরা 
বঙ্গদেশে যে গাছকে জয়স্তী বলি, সে নাম বাঙ্গলা, সে 
গাছই সংস্কৃত নামের জয়ম্তী, তাহার কিছুমান প্রমাণ নাই। 
রঘুনন্দন ভবিষাপুরাণ হইতে নবপত্রিকার নয়টি গাছের 
নাম দিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের বচন কোন্ দেশের, 
কোন্ কালের তাহার অন্থলন্ধান কর্তব্য । 

ছুর্গোৎসব নববর্ধোৎুসব 
(ষষ্ঠ প্রকরণ) 

দুর্গাপূজা কবে? পূর্বে দেখিয়াছি, কেবল আশ্বিন 
শুরলষ্টমীতে, কিন্বা কেবল শুরুনবমীতে পুক্রা করিতে পারা 
যায়। হেতু কি? ঘটে পুন্ধা হইলেও পৃ সিদ্ধ হয়। 

শরৎ খতু আরম্তে পূজা! কন্সিতে হয়। দৈবক্রমে চাক্জর 
আশ্বিন মাসে শরৎ খতুর আরস্ত, কিন্তু পূজা আশ্বিন- 
মাসীয়া নয়, শারদীয়া । শ্রীপৃ ২৫** অন্দে কফ্যজুর্বেদের 
কালে বসস্তার্দি ছয় খতু ও প্রত্যেক খতুর ছুই সমান ভাগ 
প্রচলিত হইয়াছিল । যথা,_মধু ও মাধব বসন্ত, ইফ ও 

উর্জ শরৎ, ইত্যাদি খতু-সন্বত্বীয় ভাগ । এই সকল ভাগকে 
আত্ঁব মাস বলা যাইতে পারে। ইফ শরৎ-খতুর প্রথম 
মাস। পুঙ্জার সংকল্পলে ই মাল বলিতে হয়। আশ্বিন 
মাস অস্বিনীনক্ষত্রের সহিত যুক্ত আছে। অতএব সে মাস 
স্থির ও নির্দিষ্ট আছে | কিন্তু ইফ মাসস্থির নাই। খতু 
পিছাইতেছে, ইবমাসের আরভ্ভও পিছাইতেছে। বর্তমানে 
ভান্্রমাসের ৮ই ইবমাসের আর্ত হইতেছে । 

দেখা গেল, সর্ষের ভোগ দেখিয়া পূজার দিন নিরূপিত 
হইয়াছে । সৌরমাসে নিরূপিত হুইলে বর্ষে বর্ষে দৌর 
মাসের একই দিবসে পূজা! হইত । “* চান্ত্রমাস ধরিয়া তিথির 
দ্বারা দিন গণিত হইতেছে । কিন্তু তিথি বখেই নয়। 
কেবল তিথি জানিলে কিন্বা চন্দ্রের নক্ষত্র জানিলে হুর্বের 
ভোগ জানিতে পারা যায় না। তিথি ও চন্দ্রের নক্ষ্র, এই 
ছুই না পাইলে স্র্ধের ভোগ জানিতে পারা যায় না। 



৪৪৮ 

বলিয়াছেন। (পরিশিষ্ট পন্য ) 
পূর্বে লিখিত হইয়াছে, রবির উত্তরায়ণ আর টাক 

হিমবৎসর আরস হয়। চান্দ্রমাঘ শুরু প্রতিপদে উততরায়গ 
আরস্ ধরা হইতেছে। ইহার আট মাস পরে এবং প্রতি 
মাহস এক তিথি বুদ্ধি ধরিয়া! আশ্বিন শুরু অষ্টমী নবমীর 
সন্ধিক্ষণে শরৎ খতুর 'আরস্ভ ধরিতে হইতেছে । এই 
কারণে সন্ধিক্ষণের মাহাত্য্য । মাঘ শতক প্রতিপদের পূর্ব- 
তিথি পৌষ অমাবন্তা । বদি সেদিন মধ্যরাজিতে অমাবন্া 
পূর্ণ হয় এবং সেই সময়ে উত্তরায়ণ আরম হয়, তাহা! হইলে 
আশ্বিন শুক্লাষ্ মীর মধ্যরাত্রে আট তিথি পূর্ণ হয়। মধ্যরাত্রে 
সন্ধিক্ষণের আরও মাহাত্ঝ্য । 

এই আলোচনা বারা শারদীয়! পৃ্গ| প্রচলনের পূর্বসীমা 
পাইতেছি। বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার দিন গণনার নিমিত্ত এক 
পুস্তিকা ছিল। তাহার নাম বেদ জ্যোতিব। ইহা! খি.-পু 
১৩৭২ অব প্রণীত হুইয়াছিল। তাহাতে দ্বাদশ মাসে 
দ্বাদশ তিথি বৃদ্ধি এবং মাঘ শুরু গ্রতিপদে উত্তরায়ণ গৃহীত 
হইয়াছে । দুর্গাপূজা! বজ্ঞক্রিয়াবিশেষ মনে করিলে উক্ত 
অবের পরে প্রবতিত হইয়াছে । 

ইহার পূর্বে কবে হইত? দৈবক্রমে তাহার প্রমাণ 
আছে। আমর! জানি আশ্বিন অমাবন্তায় শ্তামাপৃজা এবং 
প্রদ্দোষে লম্্মীপূজা। পরদিন কাঠিক শুরু প্রতিপদে 
দ্যুতক্রীড়া। এই দিন গুজরাটে বশিকেরা নৃতন বৎসর 
আরম করে এবং নৃতন খাতা খুলে। সে প্রদেশে এই 
দিন হইতে নৃতন বৎসর আরম হয়। হেতু কি? তাহারা 
যন্তুর্বেদের ও অথর্ববেদের কালের শরৎ বৎসর গণনা করে। 
এই ছুই বেদে মাঘ কষ্ণাষ্ টমীতে উত্তরায়ণ ধরা হইত। এই 
তিথির নাম একাষ্টক! ছিল । “একাষ্টকা সম্বৎসরের প্রথমা 
রাত্রি।” (রাত্রি দিবস)। সেদিন হইতে আট মাস. 
আট তিথি গণিলে আশ্বিন অমাবন্তা আসে। পরদিন 
কাতিক শুর্রপ্রতিপদ্দে শরৎবৎসর আরস্ভ। দৃাতক্রীড়া 
দ্বারা ভাগ্য-পরীক্ষা হয়। নুতন বৎসর কেমন যাইবে, 
তাহা জানিবার ইচ্ছা । এখন কোথাও ভাগ্যপন্বীক্ষার 
এই বিধি প্রচলিত.আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, 
সকলেরই ভাগা ন্থপ্রসন্ন দেখিবার কথা। অমাবস্তার 
গ্রদোষে লক্ষমীপূজার বিধিরও সেই অভিপ্রায় । নববর্ষের 
পূর্বদিন লক্ষ্মীর প্রসাদ ও স্টামার নিকট অভয় প্রার্থনা করা 
হয়। আশ্বিন ভুক্লনবন্ীতে যেমন হূর্গাপূ্জা, আশ্বিন 
অমাবন্তায় তেমন গ্ঠামাপূঙ্জা। সে রাত্রের দ্বীপালীর 
সহিত এই পুজার ও নববর্ষোৎসবের কোন সম্বন্ধ নাই। 
দীপালীর হেতু ভিন্প। মছালয়ায় যেমন পিতৃগণের উদ্দেশে 
শ্রান্ধ ও দীপদান, আশ্বিন অমাবন্তাতেও তেমন পিতৃগণের 
উদ্দেশে শ্রান্ধ ও দীপদ্গান কর! হয়। 

প্রবাজী 

টা এটা রিযিক নি ভাস মারি 
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মাসপ্রতি একদিন বৃদ্ধি সুল' গণনা! । হুক গণনায় 
আশ্বিন শুরুনবমীতে বর্ষা খতুর শেষ হয়। দশমীতে শরৎ 
খতু ও শরৎ বৎসর আরভ হয়। নবমী অক্কে রবির ভোগ 

৫ রাশি পূর্ণ. হয়। (পরিশিষ্ট পশ্ত )। ২৪১ শকম্ম৩১৯ 
খিষ্টাব হইতে বর্তমান কালের গণনা চলিয়াছে। অভএব 
মনে হয়, এ শকের পূর্বে নয়ছিন ছুর্গাপূজ! ও নবরাজিত্রত 
প্রচলিত ছিল না। 

কিন্ত এতদ্বারা সপ্তমীতে ও যচীতে কল্লারস্তের হেতু ও 

নবরাত্র ব্রতের উৎপত্তি পাইতেছি না। বঙ্গদেশে আমরা 
প্রতিষায় পূজা! করি, নবরাস্তব্রভ ভূলিয়া গিয়াছি । দক্ষিণ 
পশ্চিম-উত্তর ভারতে নবরাত্র প্রসিদ্ধ । নবরান্ত্র নয় রাত্রি, 
নয় তিথির ব্রত। আশ্বিনশুক্ুপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত 
নয় ভিথির ব্রত। রাত্রি শবে তিথিবুঝায়। দশমী দশ- 
রাত্রি। ইহার সংক্ষেপে দশ-রা। সে সে প্রদেশের লোক 
"্দশরা পরব” বলে, ঘট স্থাপন করিয়! পৃঙ্গা করে । ঘটের 
সম্মুখে নয় দিন চণ্তীপাঠ হয়। দশমীতে ঘটের বিসর্জন । 
আমাদের কোনও ব্রত বা পুক্গা বৎসরের যে-সে দিনে 

অনুষ্ঠিত হয় না। প্রত্যেকের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে 
দিন জ্যোতিষে বিশেষ দ্িন। সকল জাতিই এই বিধি 
অনুসরণ করে। ব্রতপালন ও দেবদেবীর পূজার ছারা 
আমরা সেদিন স্মরণ করি। কোন্ স্মরণীয় দিনের সহিত 
নবরাত্রব্রত যুক্ত হইয়াছে ? কিন্ত কোন অন্ধষ্ঠানের উৎপত্তি 
নির্ণয় অতিশয় কঠিন। এখানে একটা উৎপতি উপস্তত্ত 
করিতেছি। 

মাহেশ্বরযুগ নামে এক যুগ-গণন! প্রচলিত ছিল। 
(পরিশিষ্ট পশ্য )। ২৪৭ সায়ন বৎসর ও ১ মাস এই 

যুগের পরিমাণ। প্রত্যেক যুগ শর সপ্তমীতে আরম্ত 
হইত। ইহা এই ষুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক শুরু 
সপ্তমীর এক নাম ছিল। কয়েকটি নাম মতন্যপুরাণে আছে, 
কয়েকটি পাঁজিতে লিখিত হুইতেছে। যেমন মিত্র সপ্তমী, 
রথ সপ্তমী । শুরু যঠীতে যুগ সমাপ্ত হইত। শুরু বঠীরও 
নাম ছিল। কয়েকটি নাম পাঁজিতে লিখিত হইতেছে। 
যেমন গুহযঠী, আরণ্য যী । ইহা হইতে প্রতিমাসের 
শুরু সগ্তষী রবির এবং শুরু যঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। 
যদি কোন যুগ আশ্বিন শুরু সপ্তমীতে আরম্ভ হয়, পরবর্তী 
যুগ কাতিক শুরু সপ্তমীতে আরম্ভ হইভ।$ এই ক্রমে 

পূর্বাপর যুগ গণনা চলিতে থাকে । এই কারণে এই যুগ- 
গণনা কবে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় 
না।. আমার অনুমান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বৎসর হইতে 
এই গণনার প্রচলন হইয়াছিল। খি-পু ১৪৪১ অব্র 
হেমস্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। পরবৎসর থি-পু ১৪৪০ 

অন্দে প্রথম যুগ ভাত শুর্ুসগ্তরমীতে আরম হইয়া ২৪৭ 



কাস্তৃন 

বৎসর একমাল পরে খি-পৃু ১১৯৩ অকের আশ্বিন শুরু 
যঠীতে পুর্ণ হইদ্াছিল। এই হীর নাম আদিকল্ল যী ছিল। 
পরদিন সপ্তষীতে দ্বিতীয় যুগের আরম, ইত্যাদিক্রমে যুগ- 
গণনা চলিয়াছিল। প্রথম যুগে আশ্বিন শুরু সপ্তমীতে 
রবির ভোগ ১৫* অংশ*হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগে আশ্বিন 
শুরু ষগীতে, তৃতীয় যুগে আশ্বিন শুরু পঞ্চমীতে ইত্যাদিক্রমে 
সপ্তমধুগে খি,পর ২৭১ অন্বে (২১৩ শকে) আশ্বিন শুর 
প্রতিপদ রবির ভোগ ১৫০* হইয়াছিল । আমার বোধ 
হয়, শুরু অষ্টমী ও নবমীর সহিত এই সাতদিন যুক্ত হইয়া 
নবরাআ হইয়াছে । দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ খি-পৃ ১১৯৩ 
অবে এক বিশেষ যোগ ঘটিয়াছিল। আশ্বিন শুরুধঠীতে 
রুবির ভোগ ১৫০" অংশ পূর্ণ হইয়া পরদিন সপ্তমীতে নবধুগ 
ও নব শরতবংসর আরম্ভ হইয়াছিল। এমন যোগ ছূর্লভ। 
যুগচক্র একবার ঘুরিয়া না আলিলে আর ঘটে না। খি-পর 
২৯১ অব্ধে সপ্তমযুগে আশ্বিন শুক্র প্রতিপদে রবির ভোগ 
১৫০, হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুষান হয় এই অবের 
পরে ও অষ্টম যুগের পূর্বে নবরান্র ব্রতের উৎপত্তি হইয়াছে। 
ইহার সহিত পূর্বোল্লিখিত খি-পর ৩১৯ অন্যের এঁক্য 
হুইতেছে। এই অন্মানের এক, প্রমাণ দিতেছি । কালিকা 
পুরাণ লিখিয়াছেন, আশ্বিন কৃষ্ণ চতৃর্দশিতে দশতৃজ! 
আবিভূতা হইয়াছিলেন । অর্থাৎ সেদিন শরৎ খতুর আরম 
ইইয়াছিল। কালিকা পুত্রাণের মাস পূর্ণিমাস্ত। আমরা 
যে অমাস্ত মাস গণি, তদনুসারে ইহার নাম ভাব্রকফ 
চতুর হয়। ৭৮৫ খিষ্টাবে সেষুগ আরম্ভ হইয়াছিল। 
কালিকাপুরাণে উহার পরের তিথি নাই। অতএব মনে 
হয় কালিকাপুরাণ অষ্টম খি,ই শতাব হইতে একাদশ খি ই 
শতাঝের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল। 

উক্ত যুগগণনায় খি,-পু ১১৯৩ অবের যুগে আশ্বিন-শুক্ 
যার নাম আদিকল্পষী ছিল। বোধ হয় ইহাকেই আমরা 
হষ্ঠ্যাদি কল্প বলিতেছি। যঠীতে বোধন সঙ্গত হইতেছে। 
পরদিন শুরু সপ্তমীতে নূতন যুগের সহিত নব বর্ষের রবির 
উদয় হুইয়াছিল। যার রাঝে এই ববির বোধন হয়। 

উদয়ের নাম জন্ম, বেদে প্রসিদ্ধ আছে। সপ্তমী ববির 
তিথি। রবির নিকট পশুবলি নিষিদ্ধ। বোধ হয়, এই 
কারণে ছুর্গাপ্রতিমা! পৃজাতেও নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

. শঘুনন্দন দেবীপুরাণের প্রমাণে ভাত্রকফ্ষনবমীতেও 
কল্পারভ লিখিয়াছেন। দেবীপুরাণের মাস পুর্ণিমাস্ত ৷ তদচু- 
সারে আমরা যাহা ভাত্রক্ফনবমী বলিতেছি, তাহা আশ্বিন- 
রুফ্নবমী। এই আখ্বিনকৃফনবমী হইতে আশবিনশুরুনবমী 
পর্বস্ত ১৬ দিন পূজা হয়। 

১৩২৯ বন্গাবের আশ্গিনের পপ্রবাসী”তে :বন্ধুবর বিজয়- 
চজ মন্ধুমদার লিথিয়াছিলেন, ছত্রিশগড় অঞ্চলে গ্রামের 

র্গাপুজ! শরৎকালীন বত ৪99৯ 

কুমারীর! “কুমারী ওযা” (কুমারীর উপবাস ) নাষক ভরত 
করে। ভাত্রকফআষ্টমীতে জারভ ও আশ্িনম্তরুনবমীতে 
শেষ। এই ১৭ দিন তাহারা একবেলা ভোজন করে, 
কুমারী দেবীর পৃজা কষে। পাড়ায় পাড়ায় বাজনা! বাজে, 

নিয়শ্রেণীর নারীরা নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়। শেষদিন 
বেহায়! বর্ষীয়সী নারী অঙ্গীল গান গাহিয়া থাকে । তিনি 
আরও লিখিয়াছিলেন? “কৃমারী ওযার কুমারীরা পূর্বে 
অনার্ধ্য ছিল। এখন আর্ধ্যসমাজতুক্ত হুইয়াছে |” তাহারা 
জার্ধ হউক, অনার্ধ হউক ১৭দিন পৃজার সমর্থন পাইতেছি। 

পূর্ণিমান্ত আশ্বিন, অমাস্ত ভাত্ররুষ্চনবমীতে পুজার হেতু 
বুঝিতে কষ্ট নাই। রবির উত্তরায়ণ হইতে হিমবৎসর 
আরভ। আমর অমান্ত চান্্রমাস গণ্িখ। তদন্থুসারে পৌষ 
অমাবন্তায় উত্তরায়ণ। পরদিন, মাঘ শর প্রতিপদ হইতে 
নৃতন বৎসর । কিন্তু পূর্ণিমাস্ত মাস গণিলে পৌষ পূর্ণিমায় 
উত্তরায়ণ, এবং পরদিন মাঘ কুষ্ঃপ্রতিপদে হিমবৎসর আরভ 

হইবে। অবশ্য একই বৎসরের পৌষ পূর্ণিমায় ও পৌষ 
অমাবস্তায় উত্তরায়ণ হইতে পারে না। একের চারি বৎসর 
পরে অপরটি হয়। পৌষ পূর্ণিমা হইতে ৮ মাস ৮ তিথি 
গণিলে ভাত্রকফ্ণ নবমীতে শরৎ খতুর আরস্ত হয়। সেদিন 
দেবীপূজ। সমাপ্ত হইবার কথা । (পরিশিষ্ট পন্য) ৷ সেদিন 

বোধন ওঃপুজার আরভ হইবার হেতু পাই না, নববাজ 
ব্রতও পাই না। পুক্জার এত কল্প কদাপি একদেশে কিন্বা 
এককালে আসে, নাই । একের সহিত অন্টের স্বাভাবিক 
ধোগও নাই)। ফলেচুহূ্গীপুজাপদ্ধতি জটিল হুইয়া পড়িয়াছে। 

দুর্গাপূজার সঙ্ধল্লে দেখিতেছি, কেহ অতুল বিভূতি, 
কেহ সন্বৎসর স্থুখগ্রাপ্তি, কেহ দুর্গাগ্রীতিকামনায় বাধিক 

শরৎকালীন ছুর্গীমহাপৃঙ্জা করেন। রাজা প্রথমটি, প্রজা 
স্বিতীয়াট এবং ভক্ত তৃতীয়টির কামনা! করেন। সম্বৎসর 
স্থখপ্রাপ্তি, অর্থাৎ হূর্গাপূজা হইতে সম্বংসর আরভ । 
“বৃহদধর্মপুরাণে* আশ্ষিনাদি মতাঃ মাসাঃ, আশ্বিন হইতে 
বৎসরের মাস গণনা হইয়াছে । বিজ্ঞয়া দশমী হইতে নৃতন 
বৎসর আরসভ হয়। এই পুরাণ রঘূনন্দনের প্রায় শত 
বৎসর পূর্বে বজদেশে রচিত হইয়াছিল । 

সকল জাতিই নববর্ষের আরন্ভে উৎসব করিয়া থাকে। 
গৃহ মার্জিত ও সজ্জিত হয়, সকলে নববস্ত্র পরিধান করে, 
আত্মীয়ম্বজনের সহিত সম্মিলিত হয়, স্থন্বাছ অর ভোন্ষন 
করে, নৃতন বৎসরে স্থখসৌভাগ্য ও বিজয় কামনা করে। 
পৃজা-প্রাঙ্গণে মঙ্গলঘট স্থাপিত হয়, মণ্ডপের চারি দিকে 
বনমাল! ল্িত হয়, তোরণ নিমিত হয়, ধবজা উত্তোলিত 
হয়) নানাবিধ বাদিতর উৎসব ঘোষণা! করিতে থাকে । গ্রামে 
কাহারও বাড়ীতে দেবীর পৃজা হইলে, গ্রামস্থ সকলে মনে 
করে তাহাদেরও মঙ্গল হইবে | যিনি পৃজা করেন, তিনি 
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গ্রামস্থ সকলকে উৎসবে আহ্যান করেন। সকলেই হঙ্ট- 
চিতে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্চলি প্রদান করেন। (কয়েক 
বৎসর হইতে কালধর্ষে এই ভাব ক্ষীণ হুইয়া আনিয়াছে । ) 

গুজরাট ও কাঠিবাড় প্রদ্দেশে নবরাজ্রের সময় নারীরা 
প্গর্বা” নৃত্য করে। এক শতচ্ছিন্ত্র শ্বেতরঞ্রিত ঠাড়ির 
ভিতরে প্রজলিত দীপ রাখে এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া 

'মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে গান গায়। এই নৃত্য 
ও গীতের নাম গর্বা। শবটি গর্ভ (ভ্রূণ ) তাহাতে সন্দেহ 
নাই। হাঁড়ির শতচ্ছিত্র পথে রশ্মি বাহির হইতে থাকে 
যেন সুর্য । নববর্ষের সূর্যই গর্ভ। নবরাতের অস্তে নববর্ষের 
সহিত নবন্র্য উদ্দিত হইবে, এই আহলাদে নৃত্যগীত করে। 
বিবাহাদি উৎসবে গর্বানৃত্য হয়। বোধু হু সেখানেও 
গর্ভসম্ভাবনা কল্পিত হয়। 

নদীর শ্রোত প্রতিমা বিসর্জনের পর শবরোৎসব, জল 
ও কার্দমক্রীড়া |. সে সময়ে অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গান 
হইত। ইছা ছুগেোৎসবের অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা 

করিছাছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট হইত না। উত্তর- 
ভারতে হোলি খেলায় এইরূপ অশ্রাব্য ভাষায় গান হয়। 
দোলযাত্রায় আমর] পূর্বকালের হিম বর্ষারন্তের স্বতি পালন 
করিতেছি । সেদিন মহারাষ্ট দেশে কোন কোন ব্রাহ্মণ 
অন্ত্য্জ স্পর্শপূর্বক দে অস্চি করেন, অগিপ্রায় একই । 
নববধ প্রবেশহেতু সেই একই কারণে শবরোৎসবের উৎপ্তি 
হইয়া থাকিবে। বিজ্ধাপর্বতের দক্ষিণ পুর্বে শবরজাতির 
বাস ছিল। বোধ হয় তাহাদের রাজ] নবরাআ করিতেন। 

তাহার শবরজাতীয় প্রজা! ঘট বিসর্জনের পর জলকাদ। লইয়া 
খেলা কিত। নবব্ধারস্তে হূর্বক্রীড়া স্বাভাবিক । এই 

আচার দুর্গাপুজা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়াছে । কিন্তু ক্রীড়া 
কৌতুক এক কথা, আর “ক্ষেউড়” আর এক কথা। ছত্রিশ- 
গড় অঞ্চলে কুমারী ওযা নামক ব্রতের সমান্তি দিনেও 

নির্পজ্জা নারী অঙ্গীল গান গাহিয়া বেড়ায়। কৃষ্ণধনূর্বেদে 
আছে, সম্বংসরব্যাপী সজের পর খাত্বিকেরা হর্যক্রীড়া করি- 
তেন, আর তাহাদের সম্মুখে দাসজাতীয়া বারাক্গনা কুৎসিত 
অঙ্গভর্গিসহ নৃতা ও অঙ্গীল গীত কবিত । আমার বোধ হয় 
লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন অঙ্গীল ভাষা 
শুনিলে দেহ অশুচি হয়, যমরাজা সে বৎসর স্পর্শ করেন 
না। 

দশরা দিনে দেশীয় রাজ্যে মহাসমারোহে নীরাজনা হয়| 
দশমীর পূর্ব হইতে যুদ্ধের অন্্শক্্ পরিস্বত ও তৈল মাজিত 
হয়। সেদিন অশ্বগন্গের গাত্র ধৌত ও অলঙ্কত হয়। রাজ- 
পুরোহিত অশ্বগঞ্জ ও অস্থের পুজা করেন। জপরাহে রাঙ্জা 

স্থবেশে হুসজ্জিত হস্তিপৃর্ঠটে আরোহণ করেন । অমাতা, 
সাষস্ত ও উচ্চপদস্থ পাত্রমিহ শ্ব-্য মর্যাদা অনুসারে অন্তান্ত 

হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হন। পদাতিক ও অশ্বারোহী রণবেশে 
প্রাসাদের বহিঘ্বারে অপেক্ষা করিতে থাকে । বাজ দেবী 
প্রণাম করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন । দামামা বাজিতে 
আরভ্ভ হয়। পথের জনাকীর্ণ ছুই পারের মধা দিয়! রাজা 
স্দলবলে যাত্রা করেন। কিছু দুরস্থিত মন্দিরে দেবীকে 
প্রণাম করেন এবং শমীপঞ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন । সে্গিন 
যাত্রা করিলে সম্বৎসর বিজয় হয়। এই উৎসবের নাষ 
দশরা। 

পূর্বের আলোচনা হইতে মনে হয়, তৃতীয় থিষ্ট 
শতাব্দের পরে নবরাআ্ ও দশরা আসিয়াছে । তৎপূর্বে 
উত্তর-ভারতের কোথাও কোথাও মহিষ-মর্দিনীর পাষাণ 

প্রতিমা নিমিত ও পূজিত হইত | মনে হয় দক্ষিণ-পশ্চিম 
ভারতে মহিষমদিনী কল্পনার বিস্তার হুইয়াছিল। চামুণ্ডা 
মহীশৃর রাক্ষ্ের অধিষ্ান্ত্রী দেবী ও মহারাজার কুলদেবী। 
মংস্তপুরাণে মহ্ষমর্দিনী-দশতুজ্গা প্রতিমা লক্ষণ আছে, 
অন্য পুরাণে নাই । মৎন্তপুরাণ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে 
রুচিত মনে হয়, পরবতী প্রকরণে প্রমাণ দেওয়া যাইবে। 
সেখান হইতে কামিরূপে কালিকাপুবাণে হৃর্গাপৃজ। বিস্তৃত 

হইয়াছিল। এই পুরাণ বঙ্গের দুর্গাপূজার আদি। এই 
অনুমান সত্য হইলে দশম খিষ্ট শতাব্দের পরে বঙ্গদেশে 
র্গাপৃজা প্রচারিত হটয্লাছে। ইহার পূর্বের ই 
নিবন্ধও পাওয়া যায় নাই। 

কিন্ত মার্কপ্ডেয় পুরাণে আছে, বাজ] সরথ হুর্গার মৃন্ময়ী- 
মৃতি পুঙ্গা করিয়াছিলেন। পরে সেই রাজা সাবণি মন্ছ 
হইয়াছিলেন। দেবী ভাগবত অন্ত রাজারও নাম করিয়া" 

ছেন। এইরূপ দেবীর মাহাত্মা প্রদর্শনের নিষিত্ত কালিকা- 
পুরাণ লিখিয়াছেন, ভ্রেতাযুগে রাবণ বধের নিমিত্ত রাম- 
চন্ত্রের হিতার্থে ব্রদ্ধা দেবীপুজা করিয়াছিলেন । আরও 
আছে, রাবণ বসস্তকালে দেবীপুছগা করিত। এই সকল 
উপাখ্যান পুরাণকারের স্বেচ্ছাকল্লিত। 

মার্কণ্ডেয় পুরাপোক্ত স্থরথ রাজার উপাখ্যানে কিছু 
সত্য থাকিতে পারে। কিঞ্চিং আলোচনা করিতেছি। 

মন্ধ এক কাল-সংখ্যা। একমছছ কাল ২৮৪ বৎসর। 

(পরিশিষ্ট পশ্ত )। এই গণনার আদি হইতে প্রথম ছিতীয় 
তৃতীয় মন্থ ইত্যাদি না বলিয়া এক এক নাম হুইয়াছিল। 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না! বলিয়া যেমন অশ্বিনী 
ভরণী কৃত্িকা ইত্যাদি নাম আছে, তেমন মস্ত গণনাতেও 
আছে । আমর! শুনিয়া আসিতেছি বৈবন্বত মনুর অষ্টা- 
বিংশভিতম যুগের স্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। 
কোন্ বৎসর ? আমার মতে শ্রী-পৃ. ১৪৪১ অন্। তখন 

বৈবস্বত মন্থকাল চলিতেছিল। পরে সাবর্ণি মন্থ আসিয়া 
ছিলেন। এ্ী-পৃ ১২৬৮ অন্দে সাবর্ণি মর 'আারভভ এবং 
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৯৮৪ অন্বে শেষ। পুক্রাপ মানিলে এই ছুই অবের মধ্যে 
হরথ রাজ! ছিলেন। রাজা অবন্ত মঙ্ হন নাই। মন্থ 
নামগুলি সংজ্ঞা মাত্র । বুঝিতে হুইবে রাজা স্থরথ সাবর্ণি- 
মঙ্ছকালে ছিলেন। 

ইহার সহিত পূর্ববর্ণিত মাহেশ্বর যুগ স্মরণ করিতে 
হইবে। দেখিয়াছি খি-পৃ ১১৯৩ অব্ে মাহেশ্বর যুগ আশ্বিন 
শুরুষস্ঠীতে পূর্ণ হইয়া পরদিন সগ্ধমীতে শরৎ বৎসর আর্ত 
হইয়াছিল। ইহা সঞ্চমীতে ছৃর্গাপ্রতিমায় পৃজ। হইবার 
হেতু মনে হয়। দেখা যাইতেছে দ্বিবিধ গণনাতে খি.-পু 
দ্বাদশ শতান্দ আদিতেছে । ইহ আকম্মিকও হইতে পারে। 

স্থরথ কোল দেশের রাঙা ছিলেন । ছোটনাগপুবে 
বিদ্ধ্যপর্বতের পূর্বাঞলে এখনও কোল জাতির বাস আছে। 
মার্কণ্ডেয় পুরাণ' নাগপুর প্রদেশে পঞ্চম ধিংষ্ট-শতাৰে প্রণীত 
হইয়াছিল। বোধ হয় সে দেশে ছুর্গার মুন্সয়ী প্রতিমা 
নিমিত হইত। অন্যাপি জব্বলপুর অঞ্চলে হিন্দী-ভাষীর 
মধ্ে দেবী-প্রতিমায় পৃজা চলিতেছে । এই পুরাণ কিন্বদস্তী 
আশ্রয় করিয়া স্থরথ বাজার উপাখ্যান লিখিয়া! থাকিবেন। 

মাকগ্ডেয় পুরাণ মতে আর এক কল্পে বৈবন্বত মনুর 
পর সাবর্ণি মন্ককালে মহিযাহ্ৃরের সহিত দেবীর যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল। খগবেদে বৈবস্বত মনুর জন্মবৃণ্তাস্ত আছে। 
বিবন্বান্ অন্ুবাচি দিনের সূর্য। সেই সর্ষের পুত্র বৈবস্বত 
মন্ধ। সব কথা দেবলোকের। মহিযাঙ্র বধও দেবপগোকে 
হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বৈবন্বত মনু, যম ও সাবর্ণি 
মন্থর জন্মবৃত্াস্ত উপাখ্যান আকারে লিখিত হইয়াছে। 
অতএব সেকাঙের সহিত গ্ুরথ বাজার কালের বিরোধ 

নাই। পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থে উপাখ্যানের অর্থ 
করা গিয়াছে । যে অর্থই করি, মনে রাখিতে হইবে 
আখ্যান নয়, উপাখ্যান। খি.-পু দশম শতাবে ছুর্গার কিন্বা 
অন্ত দেবদেবীর ম্ৃন্ময়ী প্রতিম। নির্মাণের জন্ত কোন প্রমাণ 
নাই। 

পরিশিষ্ট 
১। বাশি নক্ষত্র ভিথি 

রবি এক বৃহৎ বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে । এক তার! 
হইতে সে-তারায় পুনক্থাগমন হইতে ববির যতদিন লাগে 
তাহা বৎসরের পরিমাপ । ইহা ৩৬** অংশে বিভক্ত | এই 
বৃত্তকে ১২ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম রাশি। 

১ ১ রাশি-*৩০* অংশ । রবির এক রাশি ভ্রমণ কালের 
নাম এক সৌর মাস। কিন্তু বৃদ্ধের আদি নাই, অন্ত নাই। 
কোন্ বিন্দু হইতে ১২ ভাগ করা যাইবে? এই প্রশ্ন লইয়া 

বহু আলোচনা হইয়া! গিয়াছে । অধিকাংশের মতে ৪২১ 

শকে ( ৪৯৯ থি.ইাবে ) যে বিন্মৃতে বালন্ব-বিবুব হইয্াছিল, 

সেই বিন্দু রাশি-ভাগের জারস্ত। কিন্তু পূর্বকাল হইতে বে 
পারম্পর্ধ্য চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত এই জাগি 
বিন্দুর বিরোধ ঘটে। এই কারণে ৪২১ শক পরিত্যাগ 
করিয়া ২৪১ শকের ( ৩১৯ গ্রীষ্টাব্ের ) বাসম্ত-বিষুব স্থানে 
আদি-বিন্বু শ্বীকার করিতে হুইয়াছে। সে বৎসর 
গুধ্াবেরও আরম্ত। 

সে বৎসরকে ৬ খতুতে ভাগ কৰিলে এইক্প দাড়ায়-- 
রঃ চহং সি (বানস্ত-বিষুব ) 

শ্ী্ঘ | হট ৬:*-৯৮৭ (দিণায়নাদি ) 
ধা ভা ০8 : 
কী আহিল ধর ( শারদ-বিষুব ) 

ভি | 1টি 
| মাঘ ২ ৭০৯.৮৮৩৬ ০৬ 

শিশির ূ ফাস্তন ৬৩০ ০ ০.০০৮৮০ ৩ ও) ৩ ৬ 

শিশির খতুর বৈদিক নাম হিম.। দেখা যাইতেছে সুর্য 
১৫০* অংশে আপিপে শপ খতুর আরম হয়। 

তার! স্থির আছে। উক্ত বৎসরের পরিমাণও স্থির 

আছে। তারার তুলনায় বিযুধ-ধিন্বু স্বহগতিতে পশ্চিম দিকে 
সরিয়! আসিতেছে। প্রায় ৭২ ব্সরে ১ অংশ। ২৪১ শকে 
বাসস্ত-বিষুব খিন্দু যে তারার সমন্ুত্রে ছিল, পরে উভয়ের 
মধ্যে অন্তর দ্াড়াইয়াছে। বত'মান ১৮৬৮ শকে ১৮৬৮ - 

২৪১_-১৬২৭ বংসরে সে অন্তর ২২৬৫ অংশ হইয়াছে। 
এই অন্তর গমন করিতে ববির প্রায় ২৩ দিন লাগে। চেত্র 
ও আশ্বিন মাসে ৩০ দ্িন। এই হেতু ৭ই চৈ ও ৭ই 
আশ্বিন বিষুব দিন হইতেছে। ভাত্র মাসে ৩১ দিন; এই 

হেতু ৮ই ভাত্র ইব মাসের আরস হইতেছে। কিন্তু আমরা 
২৪১ শকের মাস ও খতু বিভাগ মানিয়া চলিয়াছি। 

বিষুব বিন্দুর পশ্চিমগতি যত, বল! বাহুল্য, অয়নাদি 
বিন্দুর৪ তত। এক অয়নাদি হইতে সেই অয়নাদিতে 
পুনরাগত হইতে রবির যত দিন লাগে, তাহার নাম, সায়ন- 
বর্ষ। ইহার ১২ ভাগের ১ ভাগের নাম আত'ব মাস। 
সায়নব্ষের পরিমাণ ৩৬৫'২৪২২ দিন। নাক্ষআ বা নিরয়ন 
বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫'২৫৬৪ দিন। নিরয়ন বর্ধ অচল ঠাট, 
সায়ন বর্ষ সচল ঠাট বলা যাইতে পারে। সায়ন বর্ষের মাস 
ও খ্তু বিভাগ এইক্প-_ 

তত ছু জী ৪০০০৩) ৩ ৩৩ 

শিশিয় র ই, ৬ ৩ ০০০০০৩৬৩ 

মধু ৩৩*,শ৮৩৬০* ( বালন্তবিষুব ) 
বসন | মাধব ৪ ও ২0৬৬ নং 



৪৫২ 

গজ ৬৪০৮ ৩৬ 
গ্রীক্ | খু ৬৬০. 39৩ ( হক্গিণায়নাি ) 

শরৎ, | 2: শোকর) 
১ ০০স্্২৪৬৭ 

হেন | সি খু (উত্তরায়ণাদি ) 

রবিপথ-বৃত্ত ২৭ ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম 
নক্ষত। অতঞব এক নক্ষত্র. ৩৬০ ২৭25০ অংশ। 

সেই একই আদি-বিন্দু হইতে নক্ষত্র ভাগ হইয়াছে । প্রথম 
দ্বিতীয়, তৃতীয় নক্ষত্র ইত্যাদি না বলিয়া অশ্বিনী, ভবণী, 
কৃত্তিকা ইত্যাদি নাম আছে । রবি যে নক্ষত্র ভাগে থাকে 
তাহার নাম রবিনক্ষত্র। চন্দ্র যে নক্ষত্র ভাগে থাকে তাহ! 
চক্জনক্ষত্র । পাঁজিতে প্রতি দিনের যে নক্ষত্রের নাম থাকে 
তাহা চন্জনক্ষত্র | চগ্্রহ্ধাদি গ্রহ খাশিচক্রের বা নক্ষচক্রের 
ধৃত অংশাদি অতিক্রম করিয়াছে, তাহার নাম ভোগ। 
নক্ষত্র শব্দের মুল অর্থ নিকটস্থ কয়েকটি তারা৷ লইয়া কল্পিত 
জাকৃতি। যেমন মবগাকার স্বগনক্ষত্র। 

তিথি এক কাল-মান। রবি ও চজ্ পূর্বদিকে (গমন 
করিতেছে । রবির গতি মন্দ। কিন্তু প্রত্যহ সমান নয়। 
চন্দ্রের গতি ভ্রুত। কিন্তু গ্রতাহ সমান নয়। অমাবন্তায় 
রবি ও চন্ট্রের ভোগ একই থাকে | চন্দ্র রবিকে ছাড়িয়। 
পূর্বদিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। উভয়ের ১২" অংশ অস্তর 
হইতে যত দণ্ডাদি লাগে, তাহার নাম তিথি । ৩* তিথিতে 
এক চাকর মাস। ১,২,৩ ইত্যাদি গণিয়া গেলে পুণিমা 
১৫ তিথি, অমাবন্তা ৩ তিথি। ১২ অংশকে নক্ষত্র 
₹ৰিলে, | 

২৮ নক্ষজ। 

তিথির অর্থ হইতে পাইতে ছি, 
চ"-_ র্" 
তি 

এখানে চ" চজ্রের ভোগাংশ, র* ববির ভোগাঁংশঃ তি 
তির সংখ্যা। বি ১৫০* অংশে আসিলে শরৎ খতুর 
মাবস্ড ও আশ্বিন শুরুনবমীরঃঅন্ত । তখন চন্দ্র ভোগাংশ 
কত? | 

শুরুনবমী -"৯১৫১২-৮১০৮৮। বু" ১৫০। অতএব 
১." ১০৮+-১৫০০-২৫৮। ইহাকে নক্ষত্রে আনিলে 

২৫৮১৫ ৪৮৮ ১৯৩৫ নক্ষত অর্থাৎ ১৯ নক্ষত্র গতে ২, 

বক্ষত্রের অর্থাৎ পূর্বাধাঢ়ার ৩৫ শতাংশ গত। অথবা, 
বক্ষত্রে গণিলে রবি ১৫০ ১৮%-৮১১৭২৫ নক্ষতঅ। তিথি 
এক্রনবমী -. ৯ ১০২৯৮-৮৮১ অতএব চক্র নক্ষত্র-”৮১+- 
১১২৫. ১৯৮৩৫ | 

প্রথার্ী ১৩৪৫৩ 

রঘুনন্দন ধৃত দেবীপুরাণ মতে জার্রা-নক্ষত্রধুক তাজ 
কফনবমীতে নবম্যা্দি-কল্প আর্ত হুয়। সেগিন রবির ভোগ 
কত? পূর্বছিন ধরি । কক-অষ্টমী-. ২৩ তিথি । চজ নক্ষত্র 
মুগশিরা 7 ৫ন -” ৫ ৯ ৮ ৮৬৬৬ অংশ । 

চ*-র*-১২৮তি। ৬৬-৬-- র্.” ১২১২৩০৮২৭৬০ | 

জঅতএব -- বু... ২৭৬-- ৬৬. ২০৯৪ | 

শৃশ বু. ৩৬০৯ -- ২৩৯০ ৮৮৮ ১৫৬০৬ ।| 

দেখা যাইতেছে কফ-অষ্টমীর দিনে রবি শরৎ খতুতে 
প্রবেশ করে। নবমী শরৎ খতুর গ্রথম দিন। 

২। মাহেশ্বর যুগ 

এই যুগ অজ্ঞাত হুইয্না গিয়াছে । শতাধিক বর্ষ হইল 
জন বেপ্টলী নামে এক ইংরেজ বছদেশে ঈষ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর কর্ষচারী ছিলেন। তিনি জ্যোতির্গণিত চর্চা 
করিতেন। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা করিহেন। 
কিন্ত অধিকাংশ গবেষণা বিকৃত ও হিন্দু জ্যোতিষের প্রতি 
বিদ্বেষগ্রন্ত । তিনি এক পুম্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার 
পুস্তকের নাম “77151015058 56৮07 4210400 4910- 
?%077%. ( ইম্পিৰিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড আছে ।) 
তাহাতে সংক্ষেপে কয়েকট। যুগের তালিকা আছে। কিন্তু 
কোন বিবরণ নাই, যুগের উপযোগ নাই, প্রয়োগ ও নাই । 
বোম্বাইয়ের জ্যোতিবিৎ কেতকর মহাশয় সেই তালিকা 
পুনরুদ্ধার করিয়] প্রয়োগ বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক 
'ষুগ শুক্লসপ্ডমীতে আরম্ত হইয়াছে । যুগের পরিমাণ ২৪৭ 
সায়ন বর্ষ ১ মাস। প্রথম যুগঃ ভাত্র শুক্সগ্চমীতে আর্ত 
হইয়া ২৪৭ বৎসর ১ মাস পরে আশ্বিন শিলুষগীতে পূর্ণ 
হুইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগ পরদিন আশ্বিন শুরুসপগ্তমীতে 
আরস হইয়াছিল। আশ্বিন শুর্ুষষীর নাম আদিকল্পযঠী 
ছিল। বোধ হয় কল্প শব্দের অর্থ যুগ। আদিকল্লব্ী 
প্রথম যুগের ঘচী, সেদিন রবির ভোগ ১৫০* অংশ হইয়া 
ছিল। পরদিন আশ্বিন শুক্লুসপ্তমীতে ছিতীয় যুগের আরম । 
তৃতীয় যুগ্গ কাতিক শুক্লসপ্তমীতে হইয়াছিল ইত্যাদি ক্রমে 
এক এক যুগ এক এক মাস আগাইয়া আসিয়াছিল। খি.-পৃ 
১৪৪০ € শকপুর্ব ১৫১৭ ) অবে প্রথম যুগ। সে যুগের 
বৈশাখ শুর্ুতৃতীয়া বাসন্ত-বিুব হুইয়াছিল। পাঁজিতে 
অক্ষয়া তৃতীয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রাবণ শুরুপঞ্র্মীতে 
দক্ষিণায়নাদি। সেদিন নাগপঞ্চমী। কাতিক শুক্লাইমীতে 
শারদ-বিযুব। পাজিতে এই দিনের বিশেষ নাম পাওয়া 
যায় না। মাঘ শুরু-একাদশীতে উত্তরায়ণাদি। সেদিন ভীম 
একাদশী নামে খ্যাত। এই চারি ছ্দিনের গ্রলিদ্ধি ও এঁক্য 
হেতু আমি মনে করি খি-পু ১৪৪* অনবে এই যুগমালিক। 

আরস্ত হইয়াছে । ইহার অগ্ত প্রমাণও আছে। বেন্টলী 
এই সকল যুগের কোন নাম দ্বেন নাই । কেতকরও কোন 



মাম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ফোমসিদ্ধাকে 
মধামাধিকারে ) এক গার্গা শ্লোক উদ্ধৃত আছে। তাহার 

অর্থ অধুনা স্গ্রম মন্গুর অষ্টাবিংশ দ্বাপরে মহেশ্বর ব্রন] 
হইয়াছেন | অর্থাৎ, মহুশ্বর কালবিভাগকত? হইয়াছেম। 

বানু পুরাণে (৩২) চতুমু্থ মহেশ্বর সত্য ভ্রেত্র1 ছ্বাপর কলি 
ধুগের কত" হুইয়াছেন। *তুমুধি মাহস্বতের প্রণ্তমা 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। সোমসিঙ্ধাস্ত ও লাষু পুরাণের 

ব্লাক হইতে আমার মনে হয় এই যুগের নাম মাকেশ্বর 
যুগ ছিল। মাহেশ্বর যুগের কয়েকটি তিথি ধরিয়া আমাদের 
কয়েকটি পৃজ্ধার তিটি 'নদিষ্ট হইয়াছে । 

মাভেশ্বর যু সাভ'যো বিষুন, অয়নাদি ও আরব মাস 
সংক্রান্তি দিনের তিথি বাহির গাধতে পার] যাং। ১২ 
আত মাসে ১২ যুগ পু হয় অতএব ১২৯২৪* ০িস্ 
২৯৬৫ সা” বধ বুগ-চক্র একবার আবগডন কার খি-পু 
১১৯৩ জযেেন০১২৭০ শকপুব আশ্বি” শুক্র »পগ্তমীতে এক 
যুগ আস্ত হুইয়াছিল। অতএব ২৯৬৫ - ২৭০» ১৬৯৫ 

শকেও সেইর্প যুগ আসিঙাছিল। বর্তমা” ১৮৬৮ শকে 
সে যুগ চলিতেছে । 

উদ্ধা রণদ্বারা যুগের উপযোগিতা দেখাইতেছি . উদ্দাঁ- 
হরণ ১৮৬৮ শকে বাসম্ত-বিযুধ দি ন কি তিথি হইয়া- 
ছিল? *কের পঞ্চম মাসে যুগ আরস্ত হইয়াছিল দ্তএব 
সে বসতে ৭ মাস অবশিষ্ট ছিল । ১৮৬৮ শকর বাসস্ত 
বিষুব পিনজএ ১৮৬৭ বৎস:+ ২ মাস এখন বিয়োগ 
কর) 

১৮৬৭ শ ১৭ 

8০৯8 
১৭২ বস মাস 

সায়ন বসরে ১১*০৪৮ তিথি 
মাসে *৪২ তিথি বুন্ধ 5য় অতএব 
4 ১€6-১৩৪৪ ৮ ১৪০ ৬-২৩ 

৫১৫,৯২০ ৪৭৬০ 
যুগারনে গত ৬ 

আরতি সনজন 

১৪ ১৩০০৮৬ 

৩* [য়া ভাগ করিলে অবশ্যে ২০৮৬ "তি থাকে । 
অর্থাৎ সেদিন ২১ তিথি কষয্ী হইয়াছিল, কোন্ চাক 
মাসেন্স? আমর! জানি বাসস্ত বিষুবছিন চৈআ মাসের ৭ই 
হইয়াছিল অতএব সেদ্দিন চাক্রচৈজ হইতে পারে না। 
পূর্ববতী চান্র ফাস্তন কফততী হইঘ্লাছিল। 

২। ১৮৬৮ শকের উত্তরায়ণাদি দিবসে কি তিথি 
ছিল? ২৭,* অংশে উত্তরায়ণার্ি, ও নবম আর্ডধ মাস 
আরম ।. অতএব | | রা 

৪ 

১৮৬৮৯ 
১৬৯৫ 4৭ 
১৭" বর্ষ ২ মাস গত 

১৭৩ বর্ষে ১৭৬১৯ ১১০৪৮. ১৯১১৩* তিথি 
২ মাগে ২১৮৯২ ভু ১৮৪ 

যোগ টজনীরিিিতা 
. ৪১৪০. ৪ রর 

৩৯ দ্দিয্বা শীগ কৰিলে অবশেষ ২৯১৪ থাকে । ৭ই 

পৌষ উত্তরায়*্*দি। সেদিন চান্রুপৌষ জমাবস্া হইতে 
পারে না। অতএব চান্দ্র অগ্রহায়ণ অম।বন্া। 

অথবা, সে বৎসর বাসম্ত বিষুব দিনে তিথি ২৮৬ । ৯ 
মাসে ৮২৮ তিথি বুদ্ধি। যোগ করিলে ২৯*১৪ তিথি হ্য়। 
'বুবির ভোগ জান' মাছে | তিথি জাগা গেল। পূর্বগ্রত 
সমীকরণ ভ্বার! নক্ষত্র পাওয়া] যাইবে তিন সহম্র বর্ধ পূর্বে 
পরিকল্পি' যুগদ্ধার! অগ্ভাপ প্রা শুদ্ধফল পাওয়া যাইতেছে। 
ইহ! সামান্ত প্রশংসার কথা »য়। 

বৎসর যুগ মনু 

প্রয়োজনাস্থসারে বছধিধ কালমান প্রচপ্িত ছিল। 

তন্মধ্যে যান্যমান ও দেব বা দৈবমান প্রসিদ্ধ। মাস্কষের 
ব্যবহারের নিমিত্ত মান্ষমান ও ঠ১সগিক ঘটনার কাল 
জাপনের নিমিত্ত দৈববান আমাদের 'দবল, বৎসর, 
যুগ্গ বা কতিপয় বৎসবের সমষ্টি আছে । ঠগ্লবমানেও তেমন 
দিবস বংসর ও যুগ আছে । আমাদের ছয় মাসে উত্তরায়ণ 
দৈত্মানে নাম দৈবদিবা, ছয়মাস দক্ষিণায়ন দৈননাত্রি। 
আমাদের এক বৎসর এক দৈবাদবস। আমাদের ৩৬০ 

বৎসর দৈববৎসর ইত্যাদি। বত্তমানে আমাদের দৈবমা'ন 
প্রয়োজন নাই। যাহা লিখিতেছি, তাহা মান্গবমানের 

বুঝিতে হইবে 
১ কল্প যুগ-সহন অর্থৎ ৪০০০ বংসর ১ কল্পে ১৪ 

মু বা মন্বস্তর অতএন ১ ম্ম্ুকাল ১৮৫১৭ বৎসর 
কিঞিদিধিক ৭১ যুগে ১ মন্থ । অতএব ১ যুগ-্.৪ বৎসরু। 
এঃ চাবি বন বব নাম কৃত বা সত্য. ত্রেতা, ভ্বাপর, 

কলি। এখান এই চারি নাম চারি বৎসরের, যুগের 
নয় ইহার প্রমাণ দিতেছি মহাভারতে বশপর্বে 

পাগুবশ্গের বনবাসকালে লোমশ খধি বলিতেছেন, “হে 
নরশ্রেষ্ঠট | ইহ! ত্রেতা দ্বাপবের সন্ধি ” ১২১১৯) 
আর এক স্থানে (১২৫১৪), সেইরূপ কথা আছে। 

পাগুবের! বনবাসে দ্বাঙ্শ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ছলেন। 

সেই সময় মধো অস্ততঃ ছুইবার জেতা দ্বাপবের সন্ধি 
হইয়াছিল! আর একস্কানে (১৪৮৩৭ ), ভীম ও হচ্ু- 
মানের তর্ককালে উক্ত হইয়াছে, “চিরে কলিষুগ প্রবতিত 
হইয়াছে ।” অতএব ৪ বর্ষে ১ যুগ জানিতে হইতেছে। 

৩। 

এই মগ গণনার আদি কোথায়? সেই-আদি আমাদের 



৬, 

জাত কোন অব দ্বারা ব্যক্ত না করিলে মু দ্বারা কাল 
নিয় হইতে পারে না। নানা কারণে আমার মনে হইয়াছে, 
থিপু ৩২৫৬ অবে মঙ্গুগণনার আদি বা কল্পাদি। এই 
বৎসর রোছিনী তারার সমস্থৃত্রে বাসম্ত-বিষুব হুইয়াছিল। 
সেদিন জ্রোষ্ট মাসের শুরুনবমী, পঞ্চদিন শুরুদশমী আমরা 
দ্শহরা নামে পালন করিতেছি । এখন আমরা সথ্চমম, 
'বৈবন্বত মন্গর অষ্টাবিংশতি যুগের ছাপরের খিষ্টাৰ পাই- 
তেছি। যথা। কল্লাদি-ধি-পৃ ৩২৫৬ অব হইতে গত, 
৬ মন্ধ ২৮৪ ৮৬স্৮ ১৭০৪ বংসর সপ্ঠম মঙ্গর ২৭ যুগ ৪১৯২৭ 
৮১০৮, কৃত ত্রেতা স্বাপর ৩ বর্ষ.» ১৮১৫ বর্ষ। 'খ.-পূ 
৩২৫৬- ১৮১৫. খি-পৃ ১৪৪১ অব। ইহা কলি বংসর। 
অতএব খি-পু ১৪৪১ অবে' ভারতবুদ হুইয়াছিগ। ইহার 
পর বৎসর প্রথম মাহেশ্বর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। পু 

বৈবন্বত মন্থু সঙ্জম মন্ধ। অতএব ২০০ বৎমরে 
সমাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ 'খ-পু ৩২৫৬--২০০০জ ১২৫৬ 

অযের পরে অষ্টম মনু সাবণি মগ আরভ হইয়া ২৮৪ বৎসর 
চলিয়াছিল। 

দেহ 

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 

আমার সর্বাঙ্গ ঘেনি যে ব্যাকুল বাদী 
যত অশ্রবৌত শান্তি লইক্সাছে মানি 

আপনার পরিণাম সদেছু প্রকাশে 

বিকশি উঠেছে আজি শোষ্তা আর বাসে 

পুষ্প সম পূর্ণ হয়ে; কিছু পার্ঘকতা 

লতেছে ফোটার মাঝে, জার যত কখ। 
কহ্বার বাকী আছে-_নৈবে তোমার 

শুধু উৎসর্গের মাঝে পরিচয় তার । 

তুমি গ্জেনে! এই দেহ প্রাণের বিকাশ 
তাই এত বাম কুষ্টে, গানের আভাষ 
হেথা বিশ্বলোক ছানি বাস! বাধিয়াছে 
তোমারে ভমাধে ঘ'লে ; তাই মিশে আছে 
দেহের অভীতাকাশে তোমার প্রভাতে 

এ জীবনে যা] শুভ্রতা নক্ষছের সাথে । 

শরীবালী সা 

খগ.বেতের কাল হইতে বাজিকেরা গাঁচ বংসযে যুগ 
গণনা! করিতেন। এই পাঁচ বৎসরের সন্বৎসয়, পরিবৎসর 
ইত্যাদি পাচ নাম ছিল। পুরাণে ও পাঞ্িতে এই পাচ 
বৎসরের নাম আছে। | 

কুত, ভ্রেতা, ছ্বাপর, কলি এই চারি যুগ প্রসিদ্ধ। 
প্রথমে গ্রতোক যুগের পরিমাণ সহস্র মাচ্ছষবর্য ছিল। চারি 
যুগে চারি সহস্র বসর এক কল্প। পরে ধর্মের হাস বুদ্ধি 
অনুসারে কলির পরিমাণ ১২০* মানুষ বংসর হইয়াছিল । 

স্বাপর কলির দ্বিগুণ, ভ্রেতা ত্রিশ্টণ, রুত বা সত্য চতুগ্তণ। 
একুনে চারি যুগে দ্বাদশ সহম্্র বংসর হইয়াছিল । পাঁজিতে 
যে সতা, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পরিমাণ লিখিত হইতেছে 
তাহ! দৈবধুগের। মানুষকলি ১২০০ মানুষবংসর, দৈবকলি 
১২৭০ ১৩৬০-৪৩২০০ মান্থুববংসর । ত্দনুলারে ম্ম্বস্তরাদি 

দৈবমানে অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে । পট্িতে দৈবমান 
লিখিত হয়। 

নব-যুগ-রবি 
জীধীরেন্্ক্ণ চন্দ 

আকাশের কূলে কৃলে নিবিড় ধার, 
নিশাচর স্বাপদেরা করে কলরব, 
দিকে দিকে দানবের বীভৎস তাগুব । 

কল্প বক্ষে দেখে আম রুদ্ধ করেতার 

প্রাণপণে ভীরু মনে পীড়িত মানব । 
ভাবে-_অবসান বুঝি নাছি হবে তার 

এ ছুথ-রাজির, আর এ বিস্তীধিকার, 

জাগিবে না কোন দিন আলোর গৌরব। 
তাই চুগে চুপে আলে মক্ষত্র-আলোক, 
নিঃশকে চুত্বন করে দুদীর্ঘ চির 
শ্রাত ধরণীর । জাগে অপূর্ব পুলক 
বেদমার বীণাটিতে বাঙারিয়া দুর 

নিখিলের কানে ফানে কহে-_ওরে কবি, 
পৃন্বব গগমে ওঠে নব-রুগগ-রবি । 



জলপাইগুড়ি £ তিষ্তানদীর বুকে 

অরণ্যপথের ডায়ারি 
শ্ীপরিমল গোত্বামী 

১ 
ডূযাসের জঙ্গলে বাঘের ফোটোগ্রাফ তোল! ফি ভাবে সম্ভব 
এই মিয়ে ডুয়ার্স জঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত শিকারপ্রিয় অশোকের 
সঙ্গে আমার অনেক দিন আগে কথ! হুয়। ডুয়াসের 
জঙ্গল শিকান্নী মাত্রেই কাছে একটি তীর্থসথানবিশেষ । 

অনেকেই এখানে বাঘ মেরেছেন কিন্তু জংলী বাঘের ফো্টো- 
গ্রাফ নেওয়া সম্পর্কে কোনে! বাঙালী শিকারীর কখনও 
ফোনে আগ্রহ হয়েছে বলে জানা নেই। শিকার করা এবং 

শিকারের ছবি তোল! একই সঙ্গে একা লোকের পক্ষে অনন্ত 

সব সময় লম্ভব হয় না, অথচ বন্দুক নিয়ে শিকার করা জার 
ক্যাষের! নিয়ে শিকার বর] এ ছ্ট কাঞ্জই যে-কোনো অভিজাত 

শিল্ষারীর পক্ষে সমান লোভনীয়। 
অশোকের কাছে শুনলাম ইউরোপীয়ান ছাড়! এ দেশে লে 

রকম সফল চেষ্টা! কেউ করেন মি। (এবারে একটি ফরেস্ট 

অফিসে গিয়ে আমি কয়েকথানা বাধের ছবি দেখে চমংক্কৃত 
হয়েছি । সেগুলে! সবই ক্ল্যাশ আলোতে তোলা এবং প্রত্)ক- 

খানাই অতি গুদ্দর |) ৰ 

এ রকম ছবি ভোল! একট! অসস্ভব কিছু নয়, লবই পূর্ধ 
আয়োজন লাপেক্ষ। খরচণ্ড বিশেষ কিছু নন্ব। এ বিষয়ে 
ববচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে বৈর্ষের। যেফোনো! বুদ্ধিমান 

ফোষ্টোগ্রাফার এ কাজ অনায়াসে করতে পান্েন। কিন্তু পর 

মধ্যে সবচেয়ে নিরুৎসাহজমক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ রকম 

ছবির চাহি] এ ছ্েশে সে রকম নেই। কাছেই এ দেশের 

শিকারী বাঘ মেরে তার উপর একখান! প1 ভুলে দিয়ে হাতে 

বন্দুক নিয়ে ঘে জথন্ত ছবি তোলান তাইতেই তিনি ও লে 

ছবির মর্শকের! তৃপ্ত । 

মুদ্ধের পরে, গত বংদর অশোক জঙ্গলে গিয়ে প্রকা 

একটা! পাইথন শিকার করেছিল; তার ছবিখান! এবায়ে 

আমাকে দেখাল, এবং পুরাতন প্রস্তাবটি পুনস়্ায় উখাপন ক'রে 

বলল, তুমি শিকারের ছবি তুলতে রাজি থাক তো! এবায়ে চল। 

কিন্ত শিকারের সমস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে অন্তত একবার 

পরিচয় ন! ঘটলে কথ! দেওয়া শক্ত । তা ছাড়া ক্যামেরার 

শা্টীর টেপার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাশ আলো! স্বালাবার যে পৃথক 

বন্দোবস্ত থাক! দরকার তা! জামার নেই- বাঞ্ধায়ে এখন সে 

রফম ফ্ল্যাশ কিনতেও পাওয়! যায় না, কাজেই ইতত্তত কছ- 

ছিলাম। 

শিকারের ফোটোগ্রাক আমাদের দেশে যে তোল! একা 

প্রয়োছন সে কথ! অশোক গর্ভীর ভাবে চিন্তা ফরছে। এ 

ভবনে আমার খুব আনন্দই হ'ল । সত্যিই কোনে! ফোটো 

গ্রাকার ঘদধি একান্ত ভাবে শিকারের ছবি নেওয়ার জতে উঠে- 
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পড়ে লাগেন তাছলে তার ছবিগুলো বিছেশে উচ্চমূল্যে 
বিষ্কি হতে পারে । তবে তাকে আর সব ভূলে একমাত্র 
ক্যামের। নিষ্কেই থাকতে ছবে । আমাদের মতে! ছুটির দিনের 
সৌখিন ফোষ্টোগ্রাফার হলে চলবে না । 

গৌরীরহা্ট লংলগ্ন মনমোহন মন্দির ও পুজানী 
আমি বললাম ক্যাষের! নিয়ে বেলে অব অনেক 

কিছুই কাজ হতে পায়ে। বাধের ছবিনা তুললেও অন্তত 

হু্িণের ছবি তো'ল' যেতে পারে । 
অশোক বলল, তার চেয়েও ভাল ভ্বিমিস আছে । এবারে 

হাভী-খেদার হাতী ধর! দেখার একটা! স্থযোগ পাওয়া যাচ্ছে, 
ভুষি বদি ঘা ভা হলে একট! নতুন ব্বিনিসের ছবি নিতে 
পায়বে। 

তবে কি আসাম যেতে হযে ? 

অশোক বলল, এই বাংলাদেশেই হাতী ধর] হয়। জল- 

পাইগুড়ি জেলায় উত্তর-পূর্ঘ সীমান্তে ভুটানের পায়ের কাছে 
যেগন্তীর জঙ্গল আছে লেইখানে হাতী ধর! হয়। জায়গাটা 

আসামের খুবই কাছাকাছি এবং নামে বাংলাদেশ হলেও 
পর্ধিচিত বাংলান্দেশের কোনে! চিহ্ছই সেখানে নেই। 

ধলা বাছল্য, এ রকম নিরাপদ প্রস্তাষে আমি অভ্যত 
উৎলাহিত হয়ে উঠলাম । স্বাস্থ্য কিছু খারাপ ছিল, সেম্গতে 

স্বভাবতই হূর্গম স্থানে আ্রমণ আমার পক্ষে একটু ছঃসাহসিকতার 
ব্যাপার ছিল, কিন্ত তবু এ সুযোগ ছাড়ায় মন রাছি হ'ল না। 
তা ছাড়! ঠিক এই সময়েই খবরের কাগজে পড়লাম দক্ষিণ যেরু 
অভিযানের জনে ইউরোপ আমেরিকা থেফে তোড়ছোড় 
চলছে ।--কজন! ক'রে নিজের সাহ্স বেড়ে গেল । 

কিন কথাটা বন্ধুষহ্লে প্রচার ক'যে হ'ল মুশকিল. . 
তার! ঘলতে লাগল ভূয়ার্সে এদন ভীষণ ম্যালেরিয়া থে 

প্রধাসী ১৩৫৩ 

সেখাবে কেউ এক ঘা গেলে সুস্থ দেহেফিয়ে আলেনা। 
আর লে না কি সবই প্রান ম্যালিগঙ্ডান্ট ব্যালেরিয়া । বিশেষ 
ক'রে যায়! বাইরে থেফে-ওথানে নতৃদ যাচ্ছে তাছের তত্ব সব 

চেয়ে বেশি । তাদের মৃত্যু প্রায় অনিবার্ধ। 
ছ-তিন দিন ধ'রে পরই ধরণের সব ফথ'- গুনে ভনে মনে 

বেশ ভয় জেগে উঠল, এ্রবং সর্বশেষ খা সঙ্গে দেখা হজ, 

তিনি বত দ্রিয়ে রক্ত জমিয়ে জিজেন। 

ভূষণকে আরও কষেকবার বন্তত! দিতে দেখেছি । দাজা 

সময়, শহরের লোকের তখন মাথার ঠিক নেই, দেই সময় ভান 
বক্তৃতার অদ্ভূত ক্রিয়া! লক্ষ্য করেছিলাম ' পাড়া রক্ষ' কর! 

যায় ফি ভাবে এরই বিষয়ে ধার' তার সঙ্ষে জালোচন' কল্সতে 
এসেছেন, আপবার লময় বেশ উৎসাহ দেখেছি তাকে মনে, 
কিন্ত ভূষণের কাছে এসে তার' একটি কথ! বলবারও ন্বযোগ 

পান মি, চুপ ক'রে শুনেছেন তার উচ্ছ্বাদপূর্ণ পড়ত! এ্রবং 

শোনবার পরে তার, আধমর! হয়ে ফিরে গেছেন । অনিবার্য 
ধ্বংগের ব্ভীষিকাপূর্শ চেহার! তাদের চাখের সম্মুখে ভেসে 
উঠেছে । অবস5 মনে, কম্পিত চরণে, তারা ঘরে রে গিয়ে 

ভাগ্যের ছাতে আত্মসমর্পণ করেছেন । 

২৩ নবেম্বর । সঙ্গ্যায় ক্বামার পুরাতন ভ্রমণপ* সুবাংশী- 

প্রকাশ এবং আ'ম রওনা হব, খ্বায়োন্বন করছি এ * সময় 
হঠাৎ ভূষণ এলে হাজির । 

কোথায় যাওয়া! হচ্ছে? 

ভুয়া্সে। 

ঘলেনদ কি? উদ্ছে্ঠ? 
দেহটা ভাল নেই, দিন পনেরে! একটু বাইরে কাটাব । 
তাতে আত্মার সঙ্গতি হতে পারে, দেহ্ার নয় । 
কি রকম? 

সেটাকে ওখানেই রেখে আসতে হবে, আগেই বলে ছিচ্ছি। 
ভয়ে কারণ আর এবম কি থাকতে পারে, মানুষ তে! 

নেখানে থাকে ? ূ 

রেখে ছিন মান্য । আবি বলছি যাবেন না। 
যনে পড়ল গত বারে অশোকের ম্যালিগজান্ট ম্যালেছিযা 

হয়েছিল। কিন্তু ভবু সে এবারেও যাচ্ছে সেই ভুয়ার্সেই। 
তাই বললাম, বিনি আমাদের ভাকছেন তিনি মারাত্মক কিছু 
আশঙ্কা! করলে নিদ্ধেও যেতেন না । তা ছাড়া ম্যালেছিক! 

যখন কলকাতাতেও হয়, তখন ভয় কয়ে লাকি? তিথি 
অনেক বার ওখানে শিকার করতে গিয়েছেন । 

ভিনি তো তাহলে বাধেন্ রুখে যাচ্ষেন--মশার মুখে 

যেতে গার তে! ভয় থাকবার কথা নয়। ক্িদ্ব আপনি 
ফেন যাবেন? বিশ্বাস করুন, আমি ভুয়ার্সে থেকে আানি। 
এখন হাজান্ টাক] দিলেও খিভীয় বায়-আম্ যাব ন1। 

৫ আফখার পন্বে আবাদের ভয় বে বেড়ে গেল ভাবল 

বাহুল্য । তখনই ছটলাষ ভাক্তায়ের কাছে। বললাম লাবধানের 



যখন মায় নেই, তখন আগেই কৃইনিন ইন্জেকৃশন নিষ্বে হত চেয়েছে ভত দিয়েছে । আসনের হিদাব নেই, স্ব্খ- 
নিলে হয় না? সুবিধার প্রশ্ন মেই, হিসেব চলছে শুধু বুকং অফিসে । দুভয়াং 

ডাক্তার বললেন, হরকার নেই, গোজ একট! কয়ে 
ষেপাক্রিন খেলেই চলবে । ভয় কমে গেল, এবং এই ব্যবস্থা- 
মতে চলে কোনে! বিপদেই পড়ি নি। (তাছাড়া আরও একটি 

কথা আগে থাকতেই বলে রাখি যে জলপাইগুড়ি শহরে 

ছু চারটে মশার ভ্েখা পেলেও ডুয়ার্সপের অন্রপ্য হত দিন 
ছিলাম একটি হশার় চেছারাও দেখি নি।) 

সন্ধ্যা দাত্টায় দাঞ্জিলং ফেল । নবেম্বরের শেষে যাচ্ছি, 
কাজেই জঙপাই শড়িতে শিশ্চয় প্রবল লীত, এই আশম্বা করে 

আগে থাকতেই প্রায় দার্জিলিং ঘাবার পোষাক পরে নিয়ে- 
ছিপাম জানতাম গ'ন়তে 'ভড়ের মধ্যে আর মাঝপথে 
গরম জাম' পরার নুবিধ' হবে ন', কারণ আমর" তৃতীয় 

শ্রেীনে যাচছলাম গাড় ছাড়বার সময় হচ্ছে ৬-৫,, কিন্ত 

স'্মত সাড়ে পচটয় গিয়েও ফোনে! রকমে বসবার জায়গা 

পত্েদ্বলাম তারপর থেকে 'তড় বাড়তে লাগল এবং গাড়িও 

একি ময় ক্'তগঞম কেও কেনযে ছড়তে অকারণ “দর 

কর ক জাগল জান না, কঙ আমর' ধুশ'কলে পড়লাম গরম 

এপ হাকে' দাক্ি'জং মেলই যে দাঞজ্জিলিং নয়, এ কথাটা 

ভবিষৎ শীতকে অহ করেও আমাদের বোঝ" উচিত ছিল । 

দাঞ্ছিলিং মেল দার্জিলিং নয়, কিগড জামহর' যে গাড়িখানায় 
বসেছঙ্গাম তাকে ভারতবর্ধ বলতে কারও আপ'ত হবে না। 

একেবারে জখণ্ড ভারতবর্ষ । মান্ধবকে ধার! ভালবাসেন ভারা 

ভারতবর্ধীয় ভেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেঈতে ভ্রমণ করবেন। 

দেখবেন নূমুু সোদী থেকে সুরু করে বিশাজ্দেছ পালোয়ান 
সবাই এসে 'তঙ করেছে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় । হিচ্ছু, 
বুসলমান, বাঙালী, ওড়িয়া, আমসামী, বিহারী, পঞ্জাবী, 
নেপালী, তুটিয়া, মাত্রাজী সবাই আছে। মালপত্র এক এক 
জায়গায় ধর্তপ্রমাণ হয়ে উঠেছে । ভিন্র চাপে প্রত্যেকে 

মিম্পেষিত, কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রক্ষেপ নেই, মনকে পারি- 

পার্থিক থেকে মুক্ত ম্লাখবার অভাবনীয় কৌশল এদের জানা 
আছে। একই কামরায় তিম-চারটি প্রদেশের তিন-চার জম 

লোক “বণতর সুষ্ে গান ধরেছে--অথড কারও কোন অঙ্গ'ববা 

হচ্ছে না । ম্যালে'রয়ার রোগী ছকে আত্নাদ করছে. যেয়েছের 
কোলের কোনো কোনে! শিশু-সস্ভাম তারঞরে চীৎকার 
করছে, আর একজন ঘোগী ক্রমাগত কাসতে ফষাসতে নরবার 

উপক্রম হচ্ছে, কিন্ত কারও দিকে কারও চেয়ে ছেখবার দরকার 

নেই। ভারতবর্ষের লোফের! চিরফাল ধরে লক্ষ্যে পৌঁছবার 
তে পথের সকল রকন-হূর্দশ স্বেচ্ছা বন্ধণ করে নিয়েছে। 

রেলগান়িয় তৃতীয় শ্রেঈর কামন্বাতেও দেখ! ঘাষে সেই একই 
ভারতীয় জীবন-মর্শনের প্রতিচ্ছবি । 

এর জছে ম্বেদ কোম্পানীফে ধন্তবাদ। যায়াই টিকিট 
কিনতে গিয়েছে তাছেরই কাছে টিকিট বিক্রি করেছে, এবং 

তৃতীয় শ্রেণী কামগ্রায় যদি কেউ তোমায় ঘাড়ে উপর ছয়ে 
যাতায়াত কয়ে তবে সেই যাত্রীর কোনে! অপরাধ নেই। এ 
কামরায় যে তোমাকে টঠতে দিয়েছে, তাকেও সেই উঠতে 

দিয়েছে । তোমারও যেমন যাওয়া দরকার, তারও তেমনি 
যাওছা ছব্রকার । গ্রুতরাং বিনা প্রতিবাদে সব মেনে না, 

এবং বদি মনেন্ অবস্থা অগ্রকূল থাকে ত' ছলে ভারতবর্ধের 
প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করবার পুরে! সুযোগ গ্রহণ কন 

চ্িকের মানবিক চাপের মধো বসে। 

২৪শে নবেখর ভোর ছটায় +গয়ে নামলাম জলপাই- 
গড়িতে কলঞ্াত' বসে হিমালয়ের কাছাকাছি যে গতের 

আশঙ্ক করেছলাম, এখাশে এপ দেখ পে রকম “কছুব নয়, 

জাম &েশশ *কে চা খেয়ে আমাদের গম্ভব্যে পেছে গেলাম 

ঘশ মিঁ*্টের মধ্যে সাইকেল-রকশ এখানকার প্রধান 

বাছুন । শহুত্রের পথও .বশ চম"কার আসবান প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গে অশোন আঅণমাছেও .টউনে নয়ে গেলে ০ জার হ্বাছে। 

বজল এট পৃণ্ত দেখবে চল ছাছে উঠেই দেখি নর্মল 

নীল আগ্াাশের বুকে ধর্ণবর্ণ কাঞ্চনজজ্ঘারর অনান্বত অপরূপ 

সৃতি, ইতিপূর্বে দাঞ্জিলিগের পথে জলপাইঅড়ি থেকেই এ 
দৃষ্ত বার বার দেখেছ, কিন্তু এগ ভালভাবে দেখবার নুযোগ 
পাই নি। কিন্তসব সময়েই এ দৃষ্ত কেন জ্ঞানিন' সম্পূর্ণ 

অবাস্তব মনে হয়। হয় তো আমি যত বার দেখেছি তত বারই 
এ্রকন্ভাবে বতক্ষণ ধ'রে দেখতে পানি নি। সেদিনও দেখতে 

দেখতে “নচের মেঘ ধীরে ধীরে উপরে উঠে সহস্তট' দৃষ্ত ঢেকে 
ফেলল । ভোরে প্রথম কাঞনজজ্ঘার আবির্ভাব না! দেখলে 

এর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ দেখ! হয় না। নে এক অপূর্ব অন্ভিজ্ঞতা। 
সর্যোদয়ের কয়েক মঙ্ুতত আগে সর্বোচ্চ চুভ়াটি প্রথম আলোর 

স্পর্শে একটুখানি দুষ্ট হয় । মনে হয় যেন ফোনো অদৃঙ্ত হাতের 
তুলির স্পর্শে এ জারগার্টায় প্রথম রং লাগল । তারপর তুলি 
চলতে লাগল ধীরে ধীরে। অনেকগ্জলে' চূড়ার উপন্বেন্ন 
লাইনটি গ্াকা হয়ে গেল। উপন্ে, নিচে কিছুই নেই-_ 
আকাশের গায়ে শুধু পৃব-পশ্চিম ব্যাপী একট ত্বর্ণবণ 
তরঙ্ষারিত রেখা তারপর ধীরে ধীরে নিচের দ্বিকেও রম্ভীন 
হয়ে উঠতে লাগল ' কিন্ত তবু এৃষ্চ একমাহ্র জাক হবি 
সঙ্গেই তুলনীয় । এ্রমন জীবন্ত প্রকাশ, এবং পরিচিত সফল 
বন্তসীমার এত উধের্ব অবস্থিত এ্রবং এমন ক্রুত পরিবর্তনশীল থে 
এ দৃষ্ঠকে অবাস্তব না ভেবে পারা বায় না। 

অবান্তবকে উড়িয়ে ছিয়ে প্রবায়ে বাস্তবে আসা যাক।. 
এখানকার খাগুয়ার় কথা! স্বীর্ঘকাল র্যাশন এলাকাবাসী 
কাকরভোগী পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া ফঠিন। উত্তর বচন 
শ্রেষ্ঠ সুগন্ধ সরু চাল এখানে লব সহয়েই মেলে । এখানকার 

মাছও বেশ ছুখায্য। মিষ্ঠাও অতি উপাদের। লন্দেশ ব। 
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ঘসগোল্লায় এমন একটা! কোমল মাধুর্য আছে যা কলকাতায় 
শ্রেষ্ঠ মিটারের চেয়েও দ্বতত্তর। কাঞ্চনজত্বার মতে। মহ্মিমর 
দৃতেক় পাশে বসে ভাতের সঙ্গে হিমালয়ের পাথর চর্ধণ 

নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকত, যদিও সেইটেই স্বাভাবিক বলে 
আশঙ্কা করেছিলাম । কিন্তু ভাগ্য জামাদের নিতান্তই অন্থকৃল। 

এখানে এসে ছিমালয়কে জার উদরে পৃরতে হ'ল না! । 
: প্রত্যুষের প্রথম দৃঙ্তে মন তরে উঠেছিল, দ্বিপ্রাহরিক 

ভ্োজনে পরম তৃপ্তি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জলপাইগুণ় 

জেলা! অত্যন্ত ভাল লাগততি লাগল। বিকালে বেড়াতে 

যাওয়া গেল তিস্ত নদীর দিকে । এখানে এই নদাটি 

বিশেষ ভাবে দর্শনীয় । বহু প্রশস্ত নদী, কিন্ত এখন জল 

গুকিয়ে গেছে এবং তার কলে নদীর মাঝখানে অনেক- 

গুলো চর জেগে ওঠাতে দৃষ্ত নতৃনতর হয়ে উঠেছে, 

এক মদ ₹ছ চর খুফে নিয়ে বু নিতে পরিণত হয়েছে। 

আমাদের পায়ের কাছের নদ'র অংশটি খুবই সন্বীর্ণ। 
বেড়াতে বেঞ্জাতে সন্ধা! হয়ে এল। সম্মুখের প্রকাণ্ড চরের 
আর এক প্রান্ত থেকে মধুর গান গেয়ে এক রাখাল তিনটি বাছুর 

নিয়ে আমাদের দিকে আসছে । তিনটি বাছুর ও রাখালের 
চলমান মূর্টি শাদা বালির উপর বহু দূর থেকেও বেশ বোবা 
যাচ্ছে। হ্র্দ ডুবে গেছে অরক্ষণ আগে । ওর! ক্রমেই এগিয়ে 
আঙতে লাগল। তার পর তিনটি বাছুর ও তাদের রাখাল 

জ্বলে নামল । জল অগভীর । অত্যন্ত থচ্ছ। ওয়া যখন ম্বহ 
শ্লোত ঠেলে আমাদের খুব কাছে এসে পড়ল তখন সবিশ্ময়ে 

চেয়ে দেখি রাখাল রাখাল-বালক নয়, বাঙালী গৃহস্থ বালিকা । 
বস বছরদশেক হবে। ফ্রক পরেছাতে ছোট লাঠি নিয়ে 

ওপানে বাছুর আনতে গিয়েছিল। তার গানের দুর তখনও 

থামে নি। গানের কথাগুলো! বোবা যাচ্ছিল না, মনে ছ'ল 

কথা তার কাছে অবান্তর । আমাদের কাছেও। কিন্ত মেই 
গোধূলি অন্ধকারে দিগস্তবিদ্বত বালুচরের উপর দেই ছবি, 
সেই দুর, মনকে একটি অপরূপ আনন্দে তরে তুলল । 

সন্ধ্যার ফিরে এসে শোন! গেল আমাদের জরণ্য-পথে 

যাওয়ার আরও ছু-এক দিন দেরি হবে, গাড়ি তেল ইত্যাদির 
যোগাযোগ ঠিকমত ঘটে উঠছে না। তাছাড়। যে সব পথে 
সোজ। যাওয় যায় সে সব পথের সব জায়গার এখনও বড় 

গাড়ি চলবে না। বড় গাড়ি মানে ইাক। ট্রাক ভিন অন্ত 

কোনে! গাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ সঙ্ষে অনেক মাল- 

পত্র। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্ত দমলাম না। 
যদি জলপাইগক্িতে হু-এক দ্বিন থাকতেই হুর তাহলে 
এখানকার পল্লী অঞ্চলের কিছু পরিচয় ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা! 

যাবে এই ভেবে কিছু উৎসাহ বোধ করলাম । 

২৫ মবেত্বর। শহরের প্রান্তে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে 
চলেছি । বেলা নট । ক্ষেতের পারে বহু.ছূর দিগঞ্ছে গাছপালার 
চিহ্ন দেখ! যাচ্ছে। বান পাতে হুক হয়েছে, কিদ্ধ এখনও 
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কাটা দুরু হয় নি। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এই রম 
দুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেত দেখ! যায় । এর দিকে চাইলে ফঙ্লনা কমা 
শক্ত যে এদেশে লোকে ভাতের অভাবেমারা যেতে পারে। 

অথচ এ দেশে ধানের প্রাচুর্যও যেমন সত্য, হুর্ভিক্ষও তেমনি 
সত্য। আমর] ভাঙাচোর] উ'চুনিচু পথে এগিয়ে চলেছি। 
ধানক্ষেতে এপারে চাষী পল্ী। গুদের সবই ছোট ছোট 

খড়ের ঘর। বাড়ির জমির সঙ্গে অনেকগুলে! কয়ে কলা 

গাছ। সমন্ডট! মিলে বেশ একখানি ছবির মতে। মনে হচ্ছে। 
আমর] যে পথে চলেছে সে পথে বহু যাত্রী চলেছে নদীর 

দিকে । একটু পরেই তিস্তার ধারে এলে পড়লাম | চার-পাঁচ 

জন ভাক-হরকর! বড় খড় চিঠির থলে মাথায় নিয়ে হন হুম 
করে চলেছে। তার! নদী পেরিয়ে যাবে রেল-স্টেশনের দিকে । 

দিনের প্রথর আলোয় তিস্তার রূপ ভাল ক'রে দেখবার 

স্থযোগ পাওয়া গেল। নদীর অগভীর জল ঠেলে শিপড়ের 

সারের মতো মাগষের সার নদী পারাপার করছে । আমর! 

যেখানে দাড়িয়ে আণ্ছ সেখানে নদীর পাড়, কিন্ত জল বহু 

দুরে । হিমালয় পর্তশ্রেণী দিগন্তে মেথধের সঙ্গে মিলিয়ে 
গেছে । এই বিশ্ীপ নদীর বুকে অগভীর জলে এক বৃদ্ধা একট! 
ছোট ধাম! কাখে নিয়ে লাঠি হাতে কি যেন খুজে বেড়াচ্ছে। 

মাছ ধর! ব'লে মনে হ'ল না। আমর! প্রায় আব ঘণ্টা 

সেখানে ছিলাম, তার খোজা! তখনও শেষ হয় নি। তাকে 

দেখে পরশ-পাথর-খোজ। ক্ষ্যাপার ছবিটি মনে জাগছিল। 
মু্রিত ছবিখান] দেখলেই সেট! কল্পন! করা যাষে। 

তিস্তা নদীর ধারে বেড়ানে! এমনি ভাল লাগল যে বিকেলে 

আমর! আবার এলাম সেখানে । নদীর ধারে এই রকম খোল! 
খাগ্যকপ জায়গায় শহরের কাউকে বেড়াতে দেখলাম না। 

বেড়ানোর মত এমন মূল্যবান জায়গা, অথচ একেবারে নির্জন, 
কেবল যার! পার হয়ে যাচ্ছে তারা ভিতর আর লোক নেই। 

সন্ধ্যায় যখন ফিরছি তখন মুসলিম লীগের বাইরে-থেকে- 

আস! কয়েকজন লোক নাকি একটি সন্ভা বসিয়েছিল, তার 
' আভাস পাওয়া গেল পথে । বহু উৎসাহী যুবকের ছট্টোছুটি 
এবং ব্যস্ততা ছেখলাম। পূর্বদিন ওদের একটা শোভাবান্র! 
বেরিয়েছিল শহরে--শহ্রে উদ্ভেজন! স্ট্টির নাকি চেষ্ঠা হয়ে” 
ছিল কিন্তু স্থানীয় নেতার] নাকি হিন্কু-মুসলিম প্রীতি ন$ করায় 
বিষ়ে!ধী, তাই বাইরের লোকের বিশেষ কোন ছুবিধ| হয় নি। 

বি্যতের আলোতে পথের উপর একটি বিজ্ঞাপন দেখে 
চমকিত হলাম । পাউরুটর বিজাপন। স্বভাবতই আনঙ্গিত 

হবার কথ, কিন্ত হওয়া গেল ন!। দেখে মমে হ'ল রুটি 
প্রস্ততকারক রুটির ক্রেতাকে ভপ্তিত করার উদ্ষেন্তে বিজ্ঞাপনটি 

করাসী ভাষার প্রচার করতে চেয়েছেন । তাই বড় বড় বাংলা 

হরফে সাইমবোর্ডে লেখা হয়েছে, শ্য লোক জা”। দেগগী 
রুটতে এই জাতীয় ফরাসী খা বিশ্রিত হয়ে কি দ্রাডিয়েছে 
তা তুক্তভোদীয়াই জামেন। 



কান 
ই৬শে নধেধর। আজ হছপুয়ের 

এফটু পরেই যাওয়া গেল জলপাই- 
গুড়ির উত্তরে একটি পল্ীগ্রামের 
হাট দেখতে | হাটটির নাম গৌরীর- 
হার্ট, কেউ কেউ রাাজারহাটও 
বলে। মোটর গাড়িতে গিয়ে- 
ছিলাম । আমরা যখন হাটের 
কাছে এলাম তখন হাট সবে 
বসতে দুরু করেছে, তাই তখনই 
সেখানে না থেবষে এ পথে আরও 

আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে একটা 
উচু জায়গায্ম গিয়ে বসলাম ঘণ্টা- 
খানেকের জভে। আমর] যে 

পথে এলাম সে হচ্ছে শিলিগুড়ি 
রোড। শিলিগুড়ি উনজিশ মাইল 
দুরে। উচু জায়গাটা! থেকে 
চারদিক বেশ দেখা যাচ্ছিল। এর 
পিছনেই মাঝারি আকারের 
একটা দীখি। চারদিক দিয়ে মাঠ 
পেরিয়ে গ্রামে যাবার বছ পথের 

চিহ্মছ। নান! গ্রাম থেকে ছাটের পথে বেরিয়ে আপছে 

নানাজাতীয় স্রীপুরুষ । হিন্কু মুদলমান সবাই চলেছে। 
কেউ বা! চলেছে গরুর গাড়িতে । এখানকার আদি-বাসিক্গার! 
রাজবংণী। আমাদের দেশে এর] “বাছে” নামে পরিচিত । 

এদের মেয়েরা একখান! লুতি জাতীয় বস্ত্র বুকের মাঝামাঝি 
জায়গায় এটে পরে । সে কাপড়ে আর কোনে বাহুল্য নেই, 

দেহটাকে শুধু খিরে রাখে মাত্র । এই অদ্ভূত শাড়ীর নাম 
হচ্ছে পোত।। ৃ 

আমরা চারটের পর এলাম হা্টে। বেশ বড় হা্ট। 
তরিতরকাম্ী, কমলালেবু, কলা, চাল, পান, ক্ুপারি, চুন, 
খেলনা এবং কলকাত! থেকে আমদানী নান] রকম সস্তা 
মনমোছান্ী জিনিষ । পোত! শাড়ী এবং গামছা ইত্যাদিও 
অনেক এসেছে । তা ছাড়া স্ানীর রাজবংশী মালাকরদের 

শোলার উপর চিত্রবিচিত্র আকা! দেবদেবীর মুতি। হাটে 
সাওতাল বেয়েপুরুঘও অনেক এসেছে । হিন্দু মুসলমান সবাই 
আছে। তার! সবাই প্রামবাসী। স্বাস্থ্য তাদের ফারোই 

বিশেষ ভাল দেখলাম না। অত্যন্ত নিরীহ, চাষবাস ক'রে 

কিংবা! তগ্রিতরকারী বেচে খায়। জলপাইগুড়িতে বহ্প্রাগত 
লীগনেতার আগমনে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কোনো চাঞল্য 
জেগেছে কিনা লক্ষ্য করছিলাম । দেখে মনে হ'ল এর! বছ 

পুরুষ ধ'রে যেভাবে এদেশে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস 
ক'রে আগলছে তার ছাপ প্রত্যেকের রুখে লেগে আছে। এরা 

খেতে পায় না, হিত্র, স্বাস্থ্যহীম, ঠিক এখানকার হিচ্ছু গ্রাম- 
বালীদেন্স মতোই । তাই এদেক় মধ্যে কোনে! আত্মঘাতী প্রন্থতি 

জাগে মি। হিন্ু মুসলমান ছুই গছিব প্রতিষেশী-_ছুজনেন জুখে 

গোৌীরহা্টের পথে 

দুখী, হঃখে হঃখী, আজ হঠাৎ এরা পরস্পর মারামারি করবে 
কেন তা এর] জানে না। 

হাটের পাশেই একটি মন্দির আছে-_মদনযোহন বিএছ্র 
মন্দির । বিগ্রহ বঞ্দিনের, কিন্তু মঙ্গিরটি অল্পদিন হ'ল জলপাই- 
গুড়ির রাজার টাকায় তৈরি হয়েছে ভনলাম। মন্দিয়ের 

লংলগ্ন জমিতে নুপুরি গাছের বাগান। বাগানকে ঘিয়ে 

রেখেছে কুর্ভেদ্য বাশবন। এত লম্বা! লপ্ব! বাশ এর আগে 
দেখি নি। এর পাতাগুলো একটু বেশি সরু ব'লে হনে হ্'ল। 

এই বীশবনের ছায়ায় ঘের! ছ্ুপুরি গাছগুলোর প্রত্যেকটিতে 
জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে পানের গাছ। ন্ুপুরী গাছ যত উ“চু 
পানের লতাও ততখানি চু ছয়ে উঠেছে। একে বলেগাছ 
পান। পান গাছ ও নুপুরি গাছের এই অদ্ভুত মিলন বেশ 
মজার মনে হু'ল। 

আমাদের সঙ্গে স্থানীয় সরোগ্ধবাধু ছিলেন । ইনি প্রসিদ্ধ 

গারক এবং সকলের পরিচিত । এঁর সঙ্গে মক্ষির়ে গিয়ে 
জাময়! বেশ খাতির পেলাম । পুজারী আমাদের চা খাইছে 
অভ্যর্থনা! করল। 

আমর! বপে থাকতে থাকতে এক ভিথান্নী রোগী এল এ 
মঙ্গিরে ৷ সে পুন্বারীর কাছ থেকে দেবতার সপ] ভিক্ষা! করতে 
এসেছে । দ্বরে কাপছিল । ম্যালেরিয়া কিংবা কালাছর হবে। 

তাকে কিছু পয়স৷ দিয়ে বিদায় ক'রে দেওয়! হ'ল। এইখান 
থেকে আবার আমর! হাটে এলাম । . হাটের ভিতনে ধান 

চালের আমদানী হয়েছিল অনেক । খুয সরু চাল টীক্ষান্থ 
লওয়! পের এবং মোট! লাল আমন চাল জাড়াই সের কানে 
বিক্রি হচ্ষিল। আমরা মালাকরদের শোলার় উপন্ব জা 



পৃঙ্বাহিদীদের্থ হুথি ভুলি ও রঙের সাহায্যে জা! । কার্লীর 
মুত্তিতে অসাধারণ শর প্রফাশ পেয়েছে । পৃঙ্ারিণীদের 
'ছখি লযবই এক রকম । কিছ অনেকগুলে! পর পয জাকলে 
অতি চমংকার একটি প্যাটার্ন হয় । আমরা ইচ্ছে ক্লে এই 
প্যাটার্ন বইয়ের মলাটে বা অন্তত্র খ্যবহার ফরতে পান্ধি। 
কালী ও পুকারিশীবের হৃতি এঁকে এয! যে দ্িনিষ তৈরি 
করেছে ত৷ ঘরের রজার ঝুলিয়ে রাখা ঘায়-- অবধা ল্যাম্পের 

শেভ ছিমাবে বাবহার কর! যায় ল্যান্পে লাগিয়ে দেখা 
গেছে ভারি হুন্গয় দেখায় । আলোক নিষ্গরণের সঙগয় যে রকম 

শেভ ব্যব্ধার কর! হ'ত এ্রগুলোগ সেই ধরণে তৈরি, 

কি বেগুলে! ঝু্রত ছতিতে আর নেই কারণ ফোটো 
নেবার জনে কেটে টা করে নেগয়' হৃয়েছিল। মনসা 
মৃতি জাকা “ছজাইনটি ছু-কুট লম্বা । দেয়ালে টাঙিয়ে 
মাখা যায়। | 

_.২৭শে নবেম্বর | অওন! হবার জে হছঃসাব্য চে) করা 
হচ্ছে কিপ্ত তবু সব ঠিকমতো যোগাযোগ ঘটছে না। সেজতে 
আন আর কোথারও যাওয়া! হ'ল না। সন্ধ্যায় স্থানীয় অনেকে 
এলেন এবং নানা! রকম গল্প শোনা গেল ভাদের কাছ থেকে । 

সবই প্রায় শিকারের গল্প । এ অঞ্চলের অরণ্যে ধাদের ঘোরা- 

ফের! করতে হুয়.াদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা বাঘ মারা । 

বাঘ মান্নার চে! অনেকেই করেন, কিছু বাধ পাওয়া নিতান্তই 
দৈবের উপর [নর্ভর করে। অনেকে আবার সামনে পাওয়া 

সন্বে মারতে পারেন না। সপ্রোজবাধু বললেন শিকান্নী 
ঘলের লঙ্গে যে গগিন তিনি প্রথম হাতীযর় পিঠে বাধ মারার 

হাতে খড়ি দিতে যান সেদিন তিনি দুযোগও পেয়েছিলেন, 
লক্ষ্যও ঠিক করেছিলেন এবং গুলি করতেও ভোলেন নি, কিন্তু 

তনু বাখ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে াকেই পাকা 
শিকারীদের বাক্যগুলির লক্ষো পরিণত কয়েছিল। এর কারণ 

কি জিজ্ঞাস। করায় জানতে পার গেল, সবই রুটিন মত করে- 

ছিলেন, কেবল বাধ ফেখে খাবড়ে গিয়ে বন্ছুকে কোটা পৃন্নতে 

ভুল হয়েছিল | অত্যন্ত ভয়ে ভার তখন জ্ঞান ছিল না, 

হত্তরচালিতবৎ কি করেছিলেন খেয়াল করতে পায়েন নি। 
ধ্াক্ছবাবু বলেন এক আনাড়ি দল এক চ1 বাগানে মাচ বেধে 

খাবে অপেক্ষায় বসে আছেন, এ্রমন সময় একজন ভয়ে 
বা-বা-করে চেঁচাতে লাগলেন এবং লবাই ভয়ে আড়ষ্ট 
হয়ে সমযেত ভাবে গুলি চালালেন কালে অর্ধ দৃষ্ঠ অন্ধটার 
উপন্ন। অব্যর্থ গুলি। কিন্ত হূর্ভাগ্যক্রমে জন্তটি কোন্ লাহ্বেন 

প্রকটি পোষ! কুকুদ্ন । মহ! লমন্তা। অভঃপর আত্মরক্ষার পাক! 

ঘক্দোবন্ত করলেন অভ একটি কুহু মেয়ে-_এবং মিহত পোষা 

কুকুরটিকে দিয়ে কেলে। 
২৮শে নবেতবনব। আজ অগতনা! হওয়া যাবেই এই কষ: 

বঙ্দোঘস্ত হৃওয়! লন অনিবার্ধ কারণে হ'ল না। মনটা! ধুবই- 

খারাপ হরে গেল । লাগে উঠেই নিহাখার্সির বাবা হয়েছিল, 

৬১ লা হতাশ তত ০৯৭ 

পর নত তু হর এ ॥ 

শ্রবন অবস্থায় না যাওয়া অন্তিম । শেধ পর্বস্ত ৃলপাই- 
ভড়ির জনারণ্যকেই আশ্রপ্ন করলাম আজকেছ্ দিনের হতে । 
ছপুরের পরেই আমর! তিন জমে গেলাম এখানকার আর একটি 

হাটে । নাম নতৃনছা্ট, বেশি ছুয়ে নয়, দ্িকশতেই যাওয়া 
সম্ভব হ'ল। হার্ট গৌনীরছাটের তুলনায় খুবই ছোট, 
কিন্ত চেহার! একই এখানে অতির্িষ্ আমদানী দেখলাম 

ধাশের নানা রকম বুড়ি কুলে! ইত্াযাদি। বছ রকম 
ভিজাইনেরর তৈরি । এখানেও মালাকরদের শোলার় উপর 

গাফা দেবদেবীর ছবি বিক্ষি হচ্ছে। আরও কিছ কিনলাম 
এখান থেকে । বগ্তকাল ধ'রে এরা! একই ধরণের ছ'ব একে 

আগছে, ছবর অর্থও এরর ভাজ করে জানে না, কিন্ত প্রাকার 

হাত এদের পাকা । বংশাঙ্ছক্রমিকসাবে একই ভঙ্গাতে একে 

এদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আকবার সময় একটুও 
ভাবতে হয় না-_অভ্যন্ত হাত ক্রুত চালিয়ে যেতে পারে। 

হাটে ধসে বসেই কতকগুলো অর সমাপ্ত ছবি শেষ করছিল 
দেখলাম । 

২৯শে নবেদ্বর । বিছান! রাজে একটুখানি গুলে তারই 
উপর ভয়ে মধ্যপথে জরুরি অবস্থায় রাত কাটানোর মতে! 

রাত্রিটা কাটিয়ে দিলাম । পাঁচটি রা" এখানে কাটানো গেল, 
কিন্ত একদিনও মশারি ব্যবহার করতে হয় নি। শোবার 

সময় “ইন্সেক্উ রিপেল্যান্ট' নাষক এক ছূর্গঞ্ধ মার্িন তেল থে 

ও হাতে মেখে গুতাম মশা খুব অল্পহই ছিল,' রাতে দুণস্ 

অবস্থায় সেই তেলকে অগ্রাঙথু করে কোনে' মশ। জামাদ্রর রক্ত 

পান করেছে ফিনা জবান না। যাই ফোক ভোরে উঠে বিছানা 
ভাল করে বেঁধে নিয়ে চা খেয়েই গিয়ে উঠলাম ট্রাকে । মার্কিন 
দুদ্ধকালীন ট্রাক-_জতি চমংকার-_ফলকজ। অতি মজবুত, পথ 
চলতে কিছুমাত্র বীকানি লাগে না। আমন্া খোল! হ্াফের 
উপর ভেক-চেয়ায়ে এবং প্যাকিং বাঝের উপর গছ্ধি বি'ছয়ে 

ধুব আরামে যেতে লাগলাম । মোটর্-যস্ত্রের পাকা শিক্গী 
'হ্ুণীল পোক্ষার গাড়ি চালিয়ে চললেন । অশোকের এক 
মাসের রসদ সঙ্গে, ভা ছাড়! বন্দুক গুলি ইত্যাছগি। 

আমাদের পার হতে হবে মণ্ডজধাট ফেরি । জলপাইগুড়িয় 
বন্গুথে পায় হয়ে বার্েস ঘাটে যাওয়ার পথ তখনও খোল! 
হয় নি। যগলঘা্ট শহর থেফে কছেকফ মাইল দক্ষিণে। 
অনেকখানি পথ ভিজ্তানদীয় পাড়ের উপর দিকে আসতে হ'ল । 

সে পথ গত্যতন্ত খারাপ এবং অভ্যস্ত বিপজ্ছনক । ইরাক চালনায় 
এক জুঙ্গুতে'র ভূলে সবনুদ্ধ নর্দীর হধ্যে গ্রিয়ে পড়তে হবে। 

পথ সব জায়গাতেই উচুনিচু এমং ভাষা, উবার সময় ধনে 
হচ্ছিল খায়ের দিকের ঢাকা ম্থীতে. প1 বাড়িতেই আবাছে। 
... মগুলঘা্ট পায় কৃতে বেশ খানিকটা হেয়ি হ'ল নর্ধীয 
মারাখানে প্রকাও ভর । ভাতে অঙী ছুই-ক্চাগি হয়ে ছটো 
ন্ীতে পরিণত হয়েছে, কাজেই ছুখায় পার হুক্ে হ'ল এড়ই 
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 ফ্ান্তাদ  অরপ্যপের ভায়ারি 

মধ্ী। রাগ 
গিয়ে দ্ীডাতে পায়ে এজতে চওড়া তক্তা! পেতে দেওয়া আছে। 
আমর! দেড়ঘণ্টা ধারে ছুটি জারগা! পার হয়ে ওপারে এসে 

উঠলাম ঘন কাশবনের 'এ"লক্যান্ট গ্যাস) মধ্যে | এখান থেকে 

এগিয়ে গিয়ে গায়ের পথ । এ পথের দৃষ্ঠ খুবই ভাল লাগল, 
কিন্ত ইরাক ভ্রুত চালিয়ে নেবার মতো! ভাল পথ নয় । ময়নাগুড়ি 

পধ্যত্ব কোন রকমে এসে ভাল পথ পাওয়া গেল। আমর! 

বেল! একটার সময় দলগাওতে পৌঁছলাম । এইখানে 
কিছুক্ষণ থেমে খাওয়া-দাওয়! সেরে নিলাম । সঙ্ষেই খাবার 
ছিল। এখানে কয়েকটা! বড় দোফান আছে। পথ চলতি 
যা-কিছু দরকার প্রায় সবই পাওয়া যায়। এখান থেকে 

ফালাকা্টার পথ আরও বেশি ভাল লাগল । ছধারে অবিচ্ছিন্ন 
চায়ের বাগান । বাগানে কুলি মেয়ে পুরুষের] ছুরি চালিয়ে 

চ! গাছ ছাঁটাই করছে--_ছুটি হাত সমানে চালিয়ে ঘাচ্ছে-_ 

হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন সখুজের সমুত্রে সাতার কার্টছে। 

আমরা কখনও কাফনঅঙ্খাকে পিছনে কেলে চলেছি, 
কখনও তার প্িকেই এগিয়ে চলেছি, কখনও বা হিমালয়ের 

সমান্তরাল চলেছি । চলত্তে চলতে কাফনজঙ্ঘ! ধীরে ধীরে দুরে 
সরে যাচ্ছে । বাংলাদেশের এ দিকটায় প্রথম আসছি, তাই 

গ্রাযপ্চলোর চেহার! পরিচিত লাগলেও সমস্ত মিলে, বিশেষ 

ক'রে হিমালয়ের পটভূমিতে সবই অভিনব মনে হচ্ছিল । 

তা ছাড়! ছোট ছোট নদী যে কত আছে তার জংখ্য! নেই। 
মনে হচ্ছিল যেন পাচ-ধশ মিনিট পর পরই একটি ক'শ্নে 

সেতু পার হয়ে চলেছি। এ পথে “জলঢাকা” নর্দীটিই 

সবচেয়ে প্রশস্ত । গ্রামে অধিকাংশই দোচাশ! ছোট ছোট 

খড়ের ঘর । হৃতিনখানা ঘর মিলিয়ে এক একটা বাড়ি। 
ধাড়িশ সঙ্গে কয়েকটি কলাগাছ। সম্মুখে বা পাশে একটুখানি 
তরিতরকারীর বাগান। যাদের অবস্থা একটু ভাল তাদের 
খরগ্জলে। টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি এবং জমি থেকে অনেকটা 
উচু । এ অঞ্চলে অনেক বাড়িই এই রকম উচু তের তৈরি । 
এদেশের ধর্ষ৷ খুব ীষণ--অবিরাম বৃষ্টিতে সব ভিজে অত্যন্ত 

অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, তাই ঘরের নিচে ফাকা রাখতে হয়, 
' অবনত যার! পারে তারাই রাখে । ঠিক যেন দোতলা বাড়ি, 

নিচের তলাটা শুধু শুর্ধ | ঘরগুলে! দেখতে খুব দুন্ধর । 

আমর! এগিয়ে চলতে চলতে একটা জারগায় এলাম 
সেখান থেকে একটা পথ উত্তরের দিকে গেছে আর একট 
পথ দক্ষিণের দিকে গেছে। দক্ষিণ দিকের পথটি কুচবিহারের 

দিকে গেছে। 
গপ্তব্যস্থলে যেতে হলে উত্তরের পথচিই ধরতে হবে। কিন্তু 

সে পথটি ছিল ধুব খাক্াপ। ভাঙাচোরা, এবং উপয়ে বেশ 
বড় বড় পাখরথও এলোমেলো ভাবে ছড়ানো । . একটু 

পন এগিয়ে ঘাষার পর মথুত্রা নামক জায়গায় এসে আবার 
পথ ছিজান! করে বেওয়! গেল। একটা চা-বাগানেন্স শেষ 

এখানে জিজ্ঞাসা করে জান! গেল আমাদের 

প্রান্ত থেকে ঝায়ের নিক মতেই পথ সন জাল- চু 
হ'ল। আমরা বেলা লাড়ে তিনটে আন্দাজ দময়ে চিলাপাতা|- 
কয়ে অকিসের সঙ্ভুখে গিয়ে একটুখানি খামলাম খত ওখান: ৃ 
থেকে আবার পথের খবর জেনে দিয়ে এগিয়ে চললাঁষ । . 

মিনি পাচেক এগিয়ে যাধার পরই জঙ্গল নুরু হ'ল। 
জঙ্গল ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতরণ বাধ ভাপুকের রাজস্ব 
প্রবেশ করছি । পথের পাশে তখনও ছু-একটি লোকের দেখা . 

মিলল। তারপর অরণ্য সম্পূর্ণ জনহীন । আমর! যে পথে 
চলেছি সে পথ নামমাত্র, আসলে তা অরণ্যেরই অংশ। 

গাড়ি চলতে পারে সহজেই, কিপ্ত কোনে! পথচারী একা মানুষ 

সেপথে যায় কি না সন্দেহে। লোকালগ্সের চিহ্ন নেই। 

চারদিক খমথম করছে। কোথায়ও কোনো শব নেই। 
ইরাকের ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ মস্ত অন্ণো যেন প্রতিধ্যনিত 
হচ্ছে | যত এগিয়ে চলেছি ততই বেশি ঠা । হাত যেন 

জমে যাচ্ছে। কোনে হিতম্র জঙ্জ আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে 

পড়লে পালাবার কোনে! পথ নেই। প্রকাঙ্ড এক একটা. 
শালগাছ, তার সঙ্ষে আরও কত রকম গাছ লতা গুল্ম। 
গাড়ি চলার সরু পথের ছুধারে অঞজত্র হাক্ষ! সবুজ রঙের ফার্.. 
গাছ। উাকের শব্দে গাছ থেকে ঝাকে খাকে টিয়া পার্থ. 
ডাকতে ডাকতে উক্ভে পালাচ্ছে । গাড়ির সামনে দিয়ে একট: 
ছোট বানপ এক পাশ থেকে খর এক পাশে লাফিয়ে গেল। 

বাইরের কড়! রোদ থেকে ক্রমে অন্ধকার প্লাজত্বে চলেছি। 
সব আলে! যেন হঠাৎ নিবে গেছে. কনকনে ঠাঞ্া হাওয়া 
লাগছে গায়ে। অশোক জঙ্গলের অঞ্কার তে কয়ে তাক 
সতর্ক দৃষ্টি চালন! করছে চারদিকে । চাপ! গলায় 'ঘলছে 

ক্যামের! তৈরি রাখ। এ ও 
কেন ? | 
যেফোন অবস্থার জন্ডে তৈরি থাকা ভাল। 

ছ্ছযোগ আলতে পান়ে। 

বুঝলাম হপ্সিপ কিংবা বাঘ অথবা ভালুক হঠাং সামমে এসে 

যাওয়! বিচিত্র নয়। ক্যামেরা আমার খোলাই ছিল। চলতে 
চলতে একটী বাক ছ্ুরতেই মনে হ'ল যেন আগুন ছলে. 
উঠেছে। সে এক জপরপ দৃন্ত। হঠাৎ আময়া! ছোট ছাট মধদীক্ব' 

সঙ্গমস্থলে এসে পড়েছি। দ্র্ষের জালে! তান প্রবল শ্লোতকে 

এমন ঝলকিত ক'রে ভুলেছে যে চোখ ধণাবিয়ে দেয় । নর্দীর 
ছুই পাড়ে শত শত কাশকুল। আলো-উভাপহ্ীন প্রাচীন 
অরণ্যের বুকে এ একটুখানি যেন ছুটির আনন হাসি । মনে 
হ'ল এইখানে একটু থামি, কিন্ত মনে হতে হতেই গাড়ি 
বহছু এগিয়ে চলে গেছে । এরর পর থেকে & নদীর ফাকা 
পথের দেখ! কিছুক্ষণ পর পরই পেতে. লাগলাম । তার পর 
আবার সব অন্ধকার। পুরে, এক ঘণ্ট! এই, প্লোমাককর 
অরণ্যবক্ষে বাস ক'রে বেরিয়ে এলাম খোলা আকাঁশেক্র দিছে । 
এলাম আর এক অভিনব অরণ্যে। ছবায়ে শুধু কাশবন। 

আচমকা 



৪৬২ 

জগ এস সা 
থেকে এক একটা শিষ . আকাশের দিকে বেরিয়ে গেছে 
যে বব ফাশফুল তাতে ছিল তা রন ধন কিনছে 
তবু বেশ লাগছিল। 

এরর পর আবার অরণ্য পথ দুরু ছ'ল। তবে এ অরণ্য 

ভয়ফর নয়, এখানে মানুষের বসতি আছে । আরও কিছুদুর 

এগিয়ে জাসার পর একট; মতৃদ জিনিষ দেখলাম ৷ শালবনের 
ভিতর আধুনির ধরণে তৈরি সব বাড়িবর--কংক্রীটের দেয়াল 
ও আ্যাসবেসটসের চাল। প্রথমে ছু একখান! ঘর, ক্রেমে যত 
এ্রগিয়ে চলেছি ততই ঘরের সংখ্যা বাড়ছে । একটি মানুষের 

প্রবালী, 
চা 

১৩১ 

চিহ্ন মেই, থু ঘুর”. তায়পর জঙ্গল ছেড়ে খোলা আযগায় 
এপে দেখি সেখানে খে লংখ্যা আরও বেশি । সব মিলে 
একটা ছোটখাট শহর |. এ জলকল্, সবই আছে, 
কেবল মানুষ. নেই । 

গুনলাম বুদ্ধের শেষ দিকে এখানে এইভাবে সেনানিবাস 
তৈরি হয়েছিল, কিন্ত পৈচ্টের! এ সব বাড়ি জন্পূর্ণ খল করার 
আগেই বুদ্ধ শেষ হয়ে ঘায়। তাই কোনে! কাছে লাগে নি। 

এ রকম টাটকা নতুন শহয় অথচ লম্পৃর্ণ মলিন মনেক 
মধ্যে একটা জাতের সৃষ্টি হয়। 

জ্রমশঃ 

নিন্দুক 

শ্ীসুধাংশুকুমার গুপ্ু 

 হ্ততলিপিবিজ্ঞামের শিক্ষক সার্ডে ক্যাপি্টোনিচ জখিনেয়েতের 

ছেয়ে নাটীলিয়ার সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক ইভান 

পেট্রোছ্ছিচ লোশাছিনিখের বিবাহ উপলক্ষে ভোজের উৎসব 

উলেছে। নাচগান্ন আর হল্সার খসবার ঘর সন্নগরম হয়ে 

উঠেছে। ক্লাব থেকে ভাক্কা-করে-অ।ন|! খানসামার দল 

কালে! ভ্ুক কোট ও ধূলিমলিদ সাদ! নেকটাই পরে ইতস্তত; 
ছুটাছুটি করছে বাস্তভাবে। অতিথি অভ্যাগত ও চাকর- 

বাফরদের ফোলাহলে কাম পাতবার জে। মেই। বাইরে 

থেকে এফ দল লোক খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে আছে 

: কৌতুহলী সৃষ্টি নিয়ে-__সামাক্ষিক পদমরধ্যাদা নেই বলে ভিতরে 

. স্বকতে ভরলা পায় না তারা। 
: প্লাত ঠিক বারটার সময় গৃহস্বামী আধিনেয়েক্ রান্নাঘরে 

এসে হাজির হলেন-_খাবার আয়োজন সম্পৃশ হয়েছে কিন! 
দেখবার জঙ। রান্নাঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যান্ত ধোয়া 

ভর্টি__থেয়ায় রাজহাসপ ও অন্তাত পণুপক্ষীর মাংপের 
লোন্তনীয় গন্ধ। হয়েকরকমের খাবার জার পাশীয় ছটো 
টেবিলের উপর হড়ানো রয়েছে নিতান্ত বিশবঙ্খলন্ডাবে। রশাধুনী 
মার্ক] খাবারের টেবিলের কাছে ঘোরাফেরা করছে বাত্ত- 
ভাষে। অত্যন্ত স্কুল তার দেহ, মুখের রঙট! ঘোর লাল। 

“্ার্জনৃট! কেমন তৈরি করেছ দেখি,” লুদ্ধ দৃরিতে রাক্ার 

পাজ্গুলোর দিকে তাকিয়ে ঠৌট চাটতে চাটতে বললেন 

আধখিনের়েড _-“কি চমংকার গন্ধ! ইচ্ছে করছে সমত্ত রান্া- 
ঘরটাই গিলে ফেলি ] ঠার্জন্টা দেখাও তো! একবার ।” 

ঘা? একটা বেফির কাছে গিয়ে চধ্যিমাথ| একখানা 
খবরের কাগজ ছ্ুললে জতি জাবধামে। ফাগজটার নীচে 
প্রকাণ্ড একট! ভিলে মত্ত একটা! ঠীর্জন্-_তার চার পাশে 
প্রকয়াশ জলপাই আন ক্যারট। ঠ্রীর্জন্টার দিকে ত্বাকিয়ে 
স্বস্তির একট! নিঃশ্বাস ফেললেন আখিলেযেড । মাছটা তৈরি 

হয়েছে খাস! | ঠার মুখমগ্ল উদ্ভ্বল হয়ে উঠল, চোখের তার 1 

বিক্ষীরিত হয়ে উঠল আনমক্দের জাবেশে । নীচু হয়ে অধর ও 
ওঠ সংযুক্ঞ করে তৃপ্তির একট! আওয়াজ করলেন তিনি-_চলস্ত 
গাড়ীর চাকায় যেমন আওয়াজ হয় তেমনি । এক মুষ্ুর্ঘ স্থির 

হয়ে দাড়িয়ে রইলেম তিনি, তারপর আনন্দে ভুঁড়ি দিলেন 
একট! এবং জাবার ঠোট ছটে! যুক্ত করে জাওয়াজ করলেন 
আগের মত। 

“এ! | চুমু খাওয়ার আওয়াজ শুনি যে | বলি, ফাকে চুমু. 
খাচ্ছো, মাকুশিকা 1” কে একজন বলে ট্রঠল পাশের ঘর 
থেকে এবং এক মুন পরেই স্কুপমাষার ভ্যানকিনের 

কদম-স্াট দেওয়া মাথাটা! দেখ! গেল দরজার সামনে । 
“কাকে চুযু খাচ্ছিলে, মাফ? এ! সার্জে ক্যাপি-: 

টোনিচ যে | বুড়ে! বয়সেও মনষ্টা বেশ কাচা রেখেছ দেখছি | 
বলিছ্গারি ভাই 1.."মেয়েমানুষের কাছে নিরলায় ফ্লাড়িয়ে কি 

করছিলে বল তো ?” | 

“চুষু আমি খাই নি মোটেই,” হৃতবুর্ধর মত জবাব দেন 
আখিনেয়েত-_“চুয়ু খাচ্ছিলাম এ কথ! তুমি বললে কি কয়ে? 
মাছট] খাসা রা! হয়েছে দেখে আমি ধু একটা আওয়াঙ 
করেছিলাম মুখে ।” 

“ও কখ! আর কাউকে ব'লে, বাঙছের ছ্ছুরে বললেন 

ভ্যানকিন এবং কথাটা বলেই দরজার অন্তরালে অবৃন্ত হনে 
গেলেন । ভার মূখে বিজ্পেন্ন একট! বাঁক। হালি থেলে গেল। 

"ব্যাপারটা ঘে কতদুল্প গড়াবে ত্ঞগবানই জানেন 1” 
আখিনেয়েড বললেন মনে মনে-_ “লোকটা এবার চতুষ্ষিকে এ 
কথ! ঘটাবে নিশ্চয় । পাঞ্ছি নচ্ছা্র কোথাকায় | লার! শহমে 
ওয় জঙ়্ে যেখছি মাথা হেঁট হবে আমান ।” 

ভীতকুতিতপদ্দে বসবার খে চুকে আখিলের়েড খা বাস 
তাকাতে "পন ভ্যান্কিনের দছিকে---ওয় কার্যবলাপ 'জক্য 



করবার অন্। ভ্যান্কিন ধাডিয়েছিলেন পিয়ামোর কাছে। 
হঠাৎ নীচু হয়ে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বললেন ইনৃপ্পেক্টারের 
ভালিকার কানে আর অমনি সেই মেয়েটি হেসে উঠল খিল 

খিল কর়ে। 
“আমারই কথ! বলাবলি করছে ওরা 1” মনে মনে-বলেন 

আখিনেয়েত, “জামারই কথ! নিশ্চয় | লোকটা! পাকা শরতান। 
মেয়েটা! বিশ্বাস করেছে বলেই মনে হচ্ছে, নইলে অমন করে 

হাসবে কেন? আচ্ছা বিপদ্েই পড়লাম |'"*না, চুপ করে 
থাকলে চলবে না-_-এমন কিছু করতে হবে যাতে লোকে ওর 

কথা বিশ্বাল না করে। সকলের কাছেই ব্যাপারী আমি 
বলব-_তা ছলে ও জন্খ হবে খুবকেউ ওর কথা শুনতে 

চাইবে না-_সকলেই বুঝবে ও কত খড় মিথ্যেবা্দী 1৮ 
আথনেয়েত বার কতক মাথ! চুপ্কোন, তারপর জআত্তে 

আন্ডে এগিয়ে যান পাদেকয়ের দিকে । 

“মযসিয়ে পাদেকয়, একটু আগে আমি ছিলাম রানাখরে-_ 
খাওয়া-দাওয়াপ খলোবস্ত করছিলাম লেখানে,” ফরাসী ভর্্- 
লোকটিকে উদ্ষেশ ক'রে বলেন আধিনেয্সেত । কথার খেই 

হারিয়ে যায় যেন, একটু ইততস্ততঃ করে আবার বলতে নু 

কণ্েন, “আপনি যে মাছ ভালবাসেন তা আমি বিলক্ষণ জানি । 

এই এত বড় একট! ঠাঞ্জন রান্না হয়েছে--প্রায় চার ছাত-_ 

খেতে ঘা হবে !-"*হা, ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম আর 

কি 1রাশ্নাথরে এ ষ্ার্জনট। নিয়ে ভারি মজার খাপা।র হয়েছে। 
খাবার জিনিষপত দেখছিলাম ঘুরে ঘুরে । ঠ্রার্জখনটার দিকে 

তাকিয়ে ভার খুশি হ'ল মনটা-__চমংকার রান] হয়েছে | 

ধেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় আনন্দে একটা অওয়াজ 

করেছি মুখে আর জমনি এ বোকা ভ্যান্কিনটা এসে চুকল 
ঘরে আর বললে কিনা-**হ1 হ1**বললে কিনা--“তুমি চুমু 
খাচ্ছিলে লুকিয়ে।” বুঝুন ব্যাপারটা! আমি চুস্থু খাবে! 
মাফ্শীকে- এ রীধুনী মাগীকে? লোকটার বুদ্ধিন্দ্ধি নেই 
একেবারে_ নিরেট বোকা | মাফাকে দেখেছেন তো ? মোটা 
কদধ্য চেঙারা-_বাদরের মত মুখ- আর ভ্যান্কিন বলে কিনা 
আমি চুমু খেয়েছি ওকে | এমন আহাম্মক আপনি দেখেছেন 
কোথাও ?” 

“কার ফথ! বলছ, আখিনেয়েড ? আহাম্মকটা কে?” 
এপিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন কয়েন চীরান্টুলোভ । 

“ভ্যান্কিনের কখা! বলছিলাম । খাওয়ার বঙ্গোবস্ত করতে 

গিয়েছিলাম রান্লাঘরে-_” 
মা ও ঠ্ঠার্জন ঘটিত ফাহি্মীটির পুনরুভজি করেন 

আখিনেয়েড | 
“ভ্যানৃকিনের বুদ্ধিয় বহর দেখে হাসি পায় আমার |. কি 

বদ বেয়াক্কেলে লোক বল তো ? আমার কি মনে হ্য়জান? 
মাফণকে চুযু খাওয়ার চেয়ে কুকুরের রুখে চুমু খাওয়া চেয় 
বেশী তৃপ্তিকর ।” কথা্টা শেষ ক'রে মুখ ফেব্াতেই দেখা 
হ'ল মা দায় সঙ্গে। 

-জন্দুক ৪৬৩ - 
৯ “ভ্যান্কিনের কথা আলোচনা! করছিলাম আমরা: অন্তুত, 
জি ৰ রা্মাঘরে চুকে ও আমার দাড়িয়ে থাকতে দেখে 

মাফ্ণার পাশে জার অমনি আজগুবি গল্প বানাতে নুরু করল, 
আমাদের সম্বন্ধে! বলে কিণা আমরা নাকি চুমু থেয়েছি 
পরস্পরকে 1..*নেশা্ট। হয়তো! একটু বেশী করেছে আজ, 
তাই আবোলতাবোল বকতে সুরু করেছে | আমি বললাম 
ওকে-_-“আমি বরং হাসের বুখে চুমু খেতে রাজী, আছি, তবু, 
মাফ্ণাকে চুমু খাবে! ন! কিছুতেই । তা ছাড়া জামি তে! জার 
অবিবাহিত নই, আমার স্ত্রী বর্তমান-_-,। ওর জভে হান্ডাম্পদ 
হতে হয়েছে আমায় ।” 

“কে তোমায় হাল্ডাম্পদ করলে ছে?” আখিনেয়েজকে 

জিজাস! করেন বর্ঘতন্ববের শিক্ষক | | 
“ত্যান্ফিন। রান্নাঘরে ঠ্রার্জনটার দিকে তাকিয়ে গড়িয়ে. 

ছিলাম আমি-_-”? | 
সমস্ত কাছিনীট। গল্ভ গড় করে বলে যান আখিনেয়েড। 

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভ্যানকিন ও ষ্টার্জন সংক্রান্ত কাহিনীটা 
সকলের কামেই গেল পৌছে। 

“এ্রধন ও বণুক আমার সঙ্গন্ধে ঘা খুশী, মনে মনে বলেন 
আধখিশেরেড । শষ্য, খলুক যত পারে। ও বলতে নুরু 

করবে জর অমনহ ওকে থামিয়ে দেবে লোকে, “বাজে কথ! 

থলে! না! আমাদের কাছে। ব্যাপারী! সবই আমর] জানি” ।" 

আখিনেয়েত মনে মনে এত খুশি হয়ে উঠলেন যে ভরপুর 
মধ খাওয়ার পরেও আরও চার গ্লাস ব্র্যাঙ্ড দিলেন নি:শেষ 

করে। মেয়েকে তার খরে পৌছে দিয়ে, নিজের ঘরে এসে 
বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অধোরে 
ঘুমিয়ে পড়লেন । পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে ওঠার পর 

ার্ধন-সংঞ্জাস্ত ব্যাপারট!। মনেই রইল না ঠার। কিন্ত হায়, 

মান্য ভাবে এক, ঘটে আর | হ& লোকের জিভ তলোয়ারের 

মত ধারাল আয় তার কন্ধতৎপরতাও অসাধারণ । বেচার। 

আধিনেয়েডের সমস্ত কৌশলই হ'ল ব্যর্থ। এক সপ্তাহ পরের 
ঘটনা । সেদিন বুধবার, ক্লাসে পড়ান শেষ করে আখিনেয়েড 
যখন টিচার্প রুমে এসে ছাআ ভিপিয়েকনের অশি্ আচন্রথ. 
সন্বন্ধে আলোচন! করছেন, প্রধান শিক্ষক তান কাছে 
প্রগিয়ে এসে ইসার! করে তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন এক 
পাশে। 

“পেধুম সার্জে ক্যাপোনি্টোনিচ,* চোক গিলে বলতে নুরু 
করেন প্রধান শিক্ষক, “ক্ষমা! করবেন আমার । ব্যাপার 
অবস্ঠ ছুল সম্পর্চিত নয়, তবু এ সন্ধে কিছু না বলেও পারছি 

না। এটা আমার কর্তব্য । দেখুন গুজব রটেছে এ ভ্রীলোকটর 
লঙ্গে..'অর্ধাং কিনা আপনার রখাধূনীয় জঙ্গে' আপনার নাকি 
অত্যধিক. ঘনিষ্ঠতা জপ্জেছে। এ ব্যাপারে, অবস্ঠ জামার. কিছু 
বল! সান্ধে না.".ওর সঙ্গে আপনি. ঘনিষ্ঠত1 করতে পারেন, 
ওকে চুমু খেতে পান্েন, ঘা খুশি করতে পায়েন, তবে আমান 



৪৬৪ 
চে 

অহুয়োধ, অনুগ্রহ করে অত প্রকাত ভাবে করবেন না | 

ভুলবেন না যে জাপনি ছছুলমাষ্ঠার |” 
আখিনেয়েন নিম্পন্গভাবে গ্জাড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ-_কি 

যে বলবেন ভেষে পেলেন না! । হুষ্টর পর বাড়ী চললেন অস্ছ 

ভাল! নিয়ে এক ঝাক মৌমাছি সর্বাক্ষে ছল ফুটিয়েছে যেন ৮ 
পথে যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল সার] শহরের লোক 

কৌতুহলী ছুটি মেলে তাকাচ্ছে ার দিকে-_যেন বর্ববাঙ্ে 
আলকাতর়! মেথে রাস্তায় বেরিয়েছেন তিনি । 
- বাড়ীতে পৌঁছেও নিপ্তার নেই । 
“আত কিছু খাচ্ছে! না যে?” খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলে 

অ্রী।--“কি ভাবছ একমনে? প্রণয়-দেবতার কথ! বুঝি? 

মাফুশিক।় প্রেনে হাধুড়ুবু খাচ্ছে! আন্রকাল। তেবেছ ফেউ 
কিছু জানতে পারবে শ1? সব টের পেয়েছি আমি । ভাগ্যিস্ 

পার্ডার মেয়ের! বেড়াতে এসেছিল জাজ | বুড়ো বয়লে এ 

আবার কি ধঙ্গীপণ| 1” ঠাস্ কধে সে একট] চড় বপিয়ে ধিলে 

জাখিশেয়েভের গালে । 

খ[ওয়! শেষ কর! হ'ল না, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন 

আখিনেয়েভ, তারপর টলতে টলতে চললেন ভ্যান্কনের 
বাড়ীর দিকে-..-মাথায় যে ট্রপী নেই, গায়ে কোট নেই সেদিকে 
খেয়াল নেই তার। 

“পাজী বদ্মায়েশ 1” সঞজোপে ভ্যান্ণকনের কলারটা ধরে 

গঞ্জন ক'রে ওঠেন আ'খনেয়েড-__-“হ'নয়ানুদ্ধ পো?কের কাছে 

বানা | 
তি নাকি হর পতি অতল ৪ এ শু 

১৩৫৩ 
পিল জপ আস শপ ও জজ সত রন সারাটা 

জা ভানার বাটা করেতে? [কের ভারার বানোন রানে 

মিছামিছি ?” 

বদনাম ? আমি রয়েছি ? কি বলছ তুমি ?” ভ্যান্কিনের 
চোখ কপালে ওঠে। 

“কে তবে সকলকে বললে যে মাঞণাকে চু খেয়েছি 
আমি ? তুমি নও*."বল তুমি নও ? বেঙ্লিক...বেয়াদব.-.খুনে 

কোথাকার 1” 
ভ্যান্কিন হা? করে চেয়ে থাকেন আখিনেয়েনের দিকে-_ 

সুখে ফুটে ওঠে একটী! অসহায় ব্যাকুলতা। খীন্ত গ্রীষ্টের মৃ্তির 
দিকে দৃষ্টি নিবঙ্ধ করে কম্পিতকঠে তিনি বলেন, “তোমার 
সম্বন্ধে একটিও কথ! যদি আমি কারও কাছে বলে থাকি 

তা হলে ভগবান যেন শান্তি দেন আমায়, চোখের ছৃষ্টি ঘেন 

আমি হারাই, আমার স্বতয হয় যেন...আমার ঘর-সংসার যেন 
ছারখার হয়ে যায় |” 

ভ্যান্কিনেত্র উক্তির মধ্যে আন্তরিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সে 

যে আখিনেয়েছ্ের নিন্দ। রটায় নি তা পরিক্ষার বোবা যায়। 

“তবে কে এ কাজ করেছে? কে সে?" প্িচিত 
সকলেরই মুখ পর্যযায়ঞমে ভেসে ওঠে আখিনেয়েতেশ মলে 

আর ণিক্ষল আক্রোশে বক্ষে করাঘাত করে বার বার তিনি 

গঞ্জন করেন, “কে সে? 

 * রুশ লেখক গ্যান্টন শেখত হইতে 

তুমি কি ভুলেছ সবে 
এ. এন, এম. বজলুর রশীদ 

তুমি কি ভুলেছ সবে-_ভারতের ভাগ্যবিধাতা গো, 
শতাকীর তন্্। ভাঙি আছি তৃমি জাগো, তুমি জাগে! । 
হানে! তব লুফঠোর বজ, হানে হীন স্বার্থ লাগি 
শোষণ করিছে যার! ; তিলে তিলে দ্বারা জাগি 

অপছায় ছু-স্থজনে বিদ্বেষের তীব্র বন্ধি ঘালি 
গ্বশান করিছে গৃহ, ছড়াইছে কলক্কের কালি 
লুপ্ত কি অতীতের ইতিহাস, গৌরবের গাথা, 
যাহার! ভুলেছে তোম] । ভয়ঙ্কর ছে ভাগ্যবিবাতা) 
নির্মম আঘাভ হানি রুজ্র তব বৃত্যু-অভিশ!প 
তানের বর্ষণ ফর-_দুরে যাক লর্ব ছঃখ তাপ। 

অভাগিনী পুজহীন! জন্নহীন| বস্রহীনা যারা, 
শোকতপ্ত বুকে আজও বেঁচে আছে যারা সর্বহার, 

তাদের লান্বনা দাও । তুমি ত ভোল নি মাধর্বারে, 
অকুপণ হৃস্তে তারে পত্র দাও পুষ্প দাও কিয়ে, 

শিশিরে জাগাও আশ! ভফ রিস্ক ম্বত ঘরনীর, 
তোমার অন্তত লি চিরপূর্শ প্রাণ প্রক্কতিরর ৷ 

শুধু কি তৃলিয়া ক্নবে যার! তব প্রেষ-ালবাস! 
অন্তরে জাগায়ে রাখে? চারিদিক দারুণ হতাশ 
কোথা জালো, শান্তি ফোখা ? সর্ব ছুঃখ গ্লানি করি চুর 
তোমার জানন্দ-পানে পৃর্থী পুনঃ করো! ভরপুর । 



বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৮৭৩ স্্১৮৯৪ 

জ্ীবরজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

জুখ্বহং সম্ভাবনা লইয়! যাহার জন্,, অকল্মাং কালের নির্ঘষ 
আঘাতে অকালে তাহার তিরোধান ঘটার মত শোকাবহ ঘটনা 
পৃথিবীতে বিরল; বাংল! সাহ্ত্য-সংসার হইতে বলেজনাথ 
ঠাকুরের চিরবিদায় এইরূপ এফটি শোকাবহ ব্যাপার । তাহার 
অল্সস্থায়ী জীবনেই কয়েকটি কবিত1 এবং অনেকগুলি প্রবন্ধের 
মধো প্রতিভার যে-পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা বিশ্ময়কর । 

রবীজনাথ তাহার ধবচিও। প্রবন্ধে বাংলা-সাহ্িত্ত্যে প্রবন্ধ- 
রচনার যে নবধারার প্রবর্তক, বলেন্ত্রনাথের প্রবন্ধ গুলিতে সেই 
ধারার পুর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই । আজও পর্যন্ত বাংলা- 

সাহিত্যে এমন কাবত্বমধ গদ্য আর কেছ রচনা! করিতে পায়েন 

নাই, বস্ততঃ প্রবঞ্ধ-সাহিত্যে বলেন্জনাথ এক নৃতন আদর্শ 

স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । স্বঃখের বিষয়, অকালমৃত্যুর জঙ্জ 
বাংলা-সাছিত্যের বৃহণুর ক্ষেগ্রে আপন প্রতিষ্তার স্পশ দিয়া 
তিনি চিন্নগ্াস্মী ও সব্জনমাঞ্জ আঁসন দখল করিতে পারেন 

নাই ; যেটুকু তিনি দিয়! গিয়াছেন তা! হইতেই আমর1 এক 

বিপুল স্ভাবনার আকশ্সিক [নাশের জ্ভ ছাহাকার করিতে 

পারি । 

সংক্ষিণড জীবনা 
১৮৭০ প্রষ্টান্দের ৬ই নবেশ্বর (২১ কার্তিক ১২৭৭) বলেঙ্র- 

নাথ ঠাকুরের জন্গ হয়। তাহার পিতা বীরেশ্রনাথ-- মহখি 
দেবেন্দনাথের চড়ুখ পুত্র; মাত! প্রফুষ্পময়ী-_বাশবেড়িয়ার 
কুলীমপ্রধান হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ। ক । 

১৮৭৭ গ্রীষ্টান্ে অঞ্টম বর্ষ বসসলে বলেঞনাথ সংকত 

কলেজের অষ্টম শ্রেঈতে প্রবেশ করেন 1% এখানে তৃতীয় 
শ্রেনী পর্ন্যস্ত পলক! তিনি হেয়ার স্ধলে চলিয়! যান এবং ১৮৮৬ 

লনে প্রবেশিক! পরীক্ষা দিয়! তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছন। এই 
সময় তাহার বয়স “১৫ খতসব্র ৩ মাস” বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 

ফ্যালেগায়ে উল্লেখ আছে। 

ছাবিধশ বংসপন বয়সে) & ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ (২২ মাখ 

১৩০২ ) তারিখে সাঙগান! প্েবীর সহিত বলেজনাথের বিবাহ 
হুয়। তিনি জপুত্রক ছিলেন। 

০০ জা টির ডা পর 

&* বলেন্্রনাথের সহপাঠী ও আত্ষীয় ( জ্যে্ঠতাত ছেমেজ- 
নাথের পু) খতেত্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন ৫ “অষ্টম বর্ষ 
বসলে তিনি [ বলেজনাথ ] সংস্কত কলেজের অষ্টম শ্রেঈীতে 
ভপ্তিহন। সেই বংসর ৬এমহামহোপাধ্যায় মহেশচজ। চ্চায়রত্ব 
প্রথম সংস্কত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অবিঠিত হন । তৎপূর্বে 

»গপ্রপরকুমার সর্ধবাধিকারী প্রিন্সিপাল ছিলেন ।” ১৮৭৭ সনের 
মার্চ মালে প্রসগকুমার বহরমপুর কলেজে বদলি হ্ন এবং 
ঠাহান়্ স্থলে সংস্কত কলেজে ভায়রতব মহাশয় অস্থাক্ী ভাবে 
€0001501)7 ) প্রিক্গিপাল হুম । 

শপ মর পা সাপ পপ তত 
০০০০ 

ও সপ +স শস্িস 

ধতেজমাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন £_“তিনি বাশিজ্য- 
ব্যাপায়ে হস্তক্ষেপ কর়েন। এ বিষয়েও তাহার কজন! প্রবল 
ছিল। একটা কিছু মস্ত ব্যাপার করিয়া ডুলিব এই আশা 
তাহা মনে অহরহ জাগ্রত ছিল।.."বিবাহবন্ধনে জাবজ্ঞ 

হইবার পূর্যেই তাহার এই অর্থকদী ঘিদ্যার দিফে মনের টান 

বলেজনাথ ঠাকুর 

পিয়াছিল। স্বদেশী বস্ত্রের কারধারে তিনি প্রথমে হপ্তক্ষেপ 

করেন। এহ বা!ণজ্যে বলেজনাথ ও সুয়েজনাথ উভয়ে যুক্ত 

ছিলেন। রবীগ্রনাথও পরে যোগদাম করেশ। কি রবীজ- 

নাথ কেবল পরামর্শধাতা ছিলেন, আমরা দেখিতাম যাহা! কিছু 
করিতেন তাহা! বলেন্্রনাথই । যাহা হউক, বলেন্্রনাথের 
যত্বেই প্রথম স্বদেশ ভাগার আদির একরপ সুঙপাত হয় বল! 

যায় । এই সকল বাণিজ্যোপলক্ষে অধিক ফাক পরিশ্রমই বোধ 

হয় ঠাহার শারীরিক বলক্ষয় করিয়! দিয়াছিল। কিন্তু ইহ! সত্ত্বেও 
তাহার মনোবলের বড় একটা ক্লাস হয় নাই। তিনি জীবনের 
শেষ ভাগে আধ্যসমাজ লইয়া ব্যস্ত হৃইয়া পড়েন। কিসে 

আধ্যসমাজ্জের সহিত ব্রাঙ্মসমাজের মিলদ ও একতা সাবিত 

হয় তাহার জন তাহার মনের একাগত1 [ ছিল 111 
শি শত পরস্পর 

+ “বলেন্র্জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়” - প্রন্থাবলী, পৃ. ৬। 



৪৬৬ 

বলেজনাধ ্বশ্লায়ু ছিলেন। মাত্র ২৯ বংসর বয়সে, ২০ 
আগষ্ট ১৮৯৯ (৩ তাত্র ১৩০৬ ) তারিখে তাহার স্ব্যু হয়। 

প্রকুল্লময়ীর স্মৃতিকথা 
বলেজনাধের মাত! প্রসুল্ময়ী দেবী লংক্ষেপে তাহার 

স্বৃতিকথ! লিখিয়া গিয়াছেন। এই স্থতিকথায় পুত্র বলেশ্রনাথ 

সম্বন্ধে তিনি যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহ! নিন উদ্ধত 
কঁরিতেছি। স্থতিকথায় সাল-তারিখের এক-আবটু গোল 
থাক! স্বাভাবিক । এক্ষেত্রেও তাহাই হ্ইয়াছে। কোন্ 

সালে এবং কত বংসর বয়সে বলেন্জনাথ সংস্কত কলেজে 
প্রবেশ করেন, তাহ! তিনি ঠিকমত বলিতে পারেন নাই ।-_ 

“সেই বছর ফাস্ভন মাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ 

হ্য়। দিদির বিবাহের ছুই বংসর পরেই ওই বাড্ঠীতেই মহ্ত্ির 
চতুর্থ পুত্র বীরেজনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হুইয়াছিল, তখন 
আমার বয়প বার বংপর ছয় মাস মাজ। আশ্বিদের বছের 

বছরেইঞ্জ আমার বিবাহ হ্য়)*"*| চার বংসর বেশ দুখেই 

ফাটিয়াছিল। বিবাহের চার বংসর পরে আমার স্বামী মত্তি্ধ 

রোগে আক্তান্ত ক্ইয়! সাড়ে তিন বংসর ওই ভাবে কণ্ঠে 

কাটান। আমার বিবাহের পরই তিনি এপ্টে জল পরীক্ষ। দিয়া 

উভীর্ণ হৃইয়াছিলেন ।1.*.দিন প্রিন শরীরের অবশ্বা খারাপ 
হইতে থাকার আনার শ্বশুর কিছু দিনের অঙ্ক তাহাকে জালিপুর 
পাগলাগারদে পাঠাইয়! দেন | সেখানে ছহ্ মাপ থাকিয়া 

অনেকট! নুস্থ হইয়! ফিরিয়া আসেন । সেই সময় আমার 

শরীর নান! চিন্তার মধো বড়ই খারাপ হইয়াছিল, ঠার কথা 
ভাবিতে তাবিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত, মনে 
কিছুতেই জানন্দ পাইতাম না। পাগলাগারদ হইতে কিরিরা 

জানলিবার কিছু দিন পরে বলুর ( বলেশ্রনাথের ) জন্ম হয় ।*** 

১২৭৭ সাল ২১শে কাণ্তিক রবিবার বিকাল £টায় তার 

জন্স হইযর়াছিল। সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত 

একেবারেই কোনও কামার শব্ষ পাওয়া যার নাই, নিগডেজ 
অবস্থায় পর়িয়। ছিল। 
তাহাকে কাদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় ধুবই 

জনুখ। নাড়ীছাড়িয়! কয়েক দিন অজান অবশ্থায় পড়িয়! 

ছিলাম । জামার নানা রকম মমের অশান্তির ময্যে ওর জন্ম 

হইয়াছিল বলিয়। তাঙারও শরীরট। তেমন সুস্থ ছিল না, ছুট 
পা-ও একটু বাকা মতন হইয়াছিল । তাহার দরুন অনেক দিন 

পর্ধ্যস্ধ প। ঘলিয়! ঘসিয়া চলিত |... 
শর পা জা সর 

জ ৫ অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখে এই বড় হ্য়। ১২৭১ 

লালের কাঠিক লংখ্যা 'বামাবোধিনী পজিকা'র প্রকাশ $-_. 

“গত ২০এ আস্মিন বুধবার বেল! ১০৮1 ছইতে বেলা ৪1 পর্বত 

যে প্রবল বড় হয়, তাহাতে অনেকের বিদ্ব় ক্ষতি হুইয়াছে।” 

1 বীরেশ্ত্রমাথ ১৮৬৬ সনে বেঙ্গল একাছেমি হইতে 

প্রযেশিক। পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্ভীর্ঘ হন। 

প্রবাসী 

তাছার পর ডাক্তারের নানা উপায়ে 

১৩৫৩ 

বঙগু যখন সাড়ে চার বছয়ের, তখন আমার কাছেই তাহান 

হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাঁচ বছর পথ্যন্ত আমি নিজেই 

তাফে অল্প অল্প পড়াইতাম। ছয় বছরের সময় তাকে সংস্কৃত 

কলেজে ভি করিয়া দিয়াছিলাম। সে তার মাযাতো ও 
জ্যেঠতুতো ভাইদের সক্ষে আমাদের সরকারী গাড়ীতে করিয়া 
পড়িতে যাইত, কিন্ত তার পায়ের দোষ থাকায় অন্ত ভাইয়া 
ঠাট্টা করিত। এই কথ! শুনিতে পাইয়া! আমি প্রিয়নাথ 

ভাঁকারের গাড়ী কিছু দিনের জর্জ ভাড়া! করিস পাঠাইতে 

লাগিলাম। তাহার পর তার জন) ঘোড়াগাড়ী কিনিয়। দিয়া 
ছিলাম, সে তাহাতে করিয়া যাইত । বার বছর বয়সের সময় 

সে হেয়ার স্থুলে ভর্তি হয় ও পনের বছর বয়সে এপ্টে বব পরীক্ষা 
দেয়। যে খছর বলু বিস্তালয়ে যায় পেই বছরে আমার 
শাড়ীর স্বত্যু [১১ মার্চ ১৮৭৫]৬ হইয়াছিল । বলুর বিদ্যালয়ে 

যাইবার সংবাদ আমার কাছে পাইয়!, তিনি ধুবই থুশী হইয়া 
ছিলেন |... 

আমাদের এই সব নুখ-ছ:খের ভিতর দিয়া খলু খড় হইতে- 

ছিল। বাপের ওই রকম অবস্থা হওয়াতে তার মশে তখন 

হইতেই একট বড় হইবার প্রবল জাকাজ্ষ। হইয়াছিল । যখন 
আট-নয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত ঘে, সে 

লেখাপড়। শিখর ইঞ্জিনিয়ার হইবে । লেখাপড়া তার নিকট 

একটা প্রিয় বন্ধ ছিল, কোনও দিণ তাহাতে অবহ্লো করে 
নাই। যখন ওর তের বছর বয়স (সেই সময় আমরা! একবার 

আপ্ামপুরে যাই । সেখানে থাকিবার সময় একদিন একট! 
মাঝি নৌকায় চান! গান পাছিতে গাঁহতে যাইতেছিল 

“আমার খুড়োখুড়ী পায় না মুড়ী” ইত্যাদি । এই পাশ শোনার 

পর হইতেই ওর মনে কি এক রকম ভাব উপস্থিত হুয়, তখন 

হইতে গে প্রায়ই এক-একট1 প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে 

শোনাইত। বুঝিবার মত লেখাপড়। যাঁদও আমার তেমন 

জান! ছিল না, কিন্ত তবুও শুনিয়! ভালই লাগিত। তখন 
হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাহার দিন [দন জঙ্থরাগ বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল । 
বলুর যখন ছাবিবশ বছর বয়স সেই সময় ডাঞ্জার ককির- 

চজ চট্টোপাধ্যায়ের কন! সাহান! দেবীর সঙ্গে বিবাহ ছয়। 

বিবাছে খুবই ঘট! হইয়াছিল ।'."বলুর বিবাহ ১৩০২ লালে 
২২শে মাথহয়। বউ যখন ধরে আসিল তখন প্রত কষ$ 

* মহধি দেবেন্্রনাথের পত্বী-_সারদ। দেবীর মত্যু হয় ২৭ 
ফান্তন ১২৮১। ১৭৯৭ শকষেত্র বৈশাখ সংখ্যা “তত্ববোধিনী 

পজিকা'য় প্রকাশ $--৩০ ফাস্তদ শনিবার ।. মাতার চতুর্থ 
্রাঙ্ধক্ষিয়াতে জ্ীযতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্গনা.।: তিন রাজি 
গত হইল কামার মাতা! তোমার মঙ্চল ইচ্ছান্ এলোক হইতে 
অবনত হইয়াছেন ।” “এত্রান্মমুহূর্ডে” সাদ? দেবর বত্যু হয় 
( ধৌধাহিনী দেখী £ “পিতৃস্বতি”---'প্রধাসী", ফান ১৩১৮ ), 
গুতরাং ইংয়েজী-মতে তাহার বহ্-ভামিখ-_-১১ মার্চ ১৮৭৫) 
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শথারাজিরস ৪ ৮ পপ আসি চস নিন 

ভোগের পর মনে বড় আহ্লাদ হুইল, ভাবিলাম এইবার দীশ্বর 
আমাকে একটু বুঝি সুখের মুখ দেখাইলেন | লাহানার যখন 

বিবাছ হয় তখন তাহার বয়স বার পূর্ণ হুইয়া তের বছর। 
দেহ্রে রং যদিও জ্কামবর্ণ, কিন্তু চেহারা খুবই সুর ছিল। 

স্বভাবটি সরল শিশুর মত, যে যাহা! বলিত বা ঠাউ! করিত, 

সে তাহাই সত্য বলিয়! ধারণ! করিয়! লইত | আমার কন্তা 

হয় নাই, সে জামার কভার স্বান অধিকার করিয়া লইয়া 
ছিল ।".. 

একবার আমাকে বলুকে সঙ্গে লইয়া কোন একটি জার্মীয়ের 

ছুটি কন্তার বিধাহ্ স্থির করিবার জন্ত তাহাদের বাক্ীতে যাইতে . 

হইয়াছিল । যখন বাড়ীতে কিরিলাম তখন রাহি হইয়া 
গিয়াছে । পথের মধ্যে হঠাৎ জুনিলাম যে, মুসলমান এবং 
ইংরাজদের ভিতর ভীষণ রকম মারামারি আরম্ভ হৃইয়াছে। 

সুসলমানের] ইংরাজ দেখিলেই তাঞ্ছাকে জতি ভয়ানক রকমে 

' মারিতেছে। রাজা যতীজ্রমোহন ঠাকুরের জমীর উপর একটা 
মসৃজিদ্ ছিল, সেই মসজিদটি ইংরাজের সাহায্যে তিনি ভাভিয়া 

ফেলেন। তারই জন্ত ইহাদের আক্রোশ । আগে জানিতাম 

না, রান্ভার মাঝে আপিয়| এই ব্যাপার দেখিলাম-_আমাদের 
ঘরের গাড়ী ছিল, আমারই এক ভাক্তার নন্দাইয়ের গাড়ীতে 

সেদিন গিয়াছিলাম । তাহারা কোচম্যানকে প্রথমে কার 

গাড়ী দ্বিজাসা করাতে সে অত বিবেচনা! না করিয়া বলে যে 

“সাফেবের” । এই কথা খশিবামাঞ অজত্র ধানায় ইট লাঠি 
সমানে গাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল । গাড়ীর কাচ ভাঙিয়। 

চারি দিঞে ছিটকাইয়া পঁড়ল। আমি বলুর মাথাটা! আমার 

বুকের কাছে টানিয়! আনিয়া তাহাকে বাচাইধার চেষ্ঠা 
করিতে লাপিলাম । আমার পিঠের উপর অনেক ইট আপিয়া 

পড়িয়াছিল। আমাদের ধখন এই অআবন্ক', তখন কোচয়ান 

চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “এ গাড়ী বাঙ্গালীবাবুত্র-_ 
সাহেবের নর ।” তাহারা গাড়ীর নিকটে যখন আপিয়া 

দেখিল সত্যসতাই ইহ! বাঙ্গালীর গাড়ী তথন নিরস্ত হুই্ল। 

আমরাও কোন রকমে প্রাণটুকু হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিঙ্সাম। 
বাড়ী আপিযা তিন-চার দিন প্রা অজ্ঞান অবস্থায় ছজনে 

পড়িয়] ছিলাম । সার! দেছে অসহ্য রকম বেদনা এবং তার 

ঘ্রুম যগ্রণায় আমাম লর্বশরীর নীলবণপ হইয়া পিয়াছিল | 

ভাক্তার আপিয়! ওমুধপত্তর বাবস্থা করিবার পর ক্েমশঃ আবাম 
পাই । বলুর কপালের ভিতর একটি ছোটি কাঠের টুকরা 

বিধিয়! অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল, তার পত্র আপনা হইতেই 

লেটা বাহির হইয়া যায়। 
পঞ্জাবে আর্ধ্যসমাজ্জের সহিত আমাদের ভ্রাক্ষসঘাজ্ষের 

মধ্যে যাহাতে হিম স্বাপদ হয় সেই ভব তাছার প্রাণের 

৬ এই মিলন লাখনের জন ঘলেজনাথ ১৮৯৮ সনেক়্ যে 

ও ছুলাই মালে জার্ধ্যসমান্দের লহিত ইংরেজীতে যে পঞ্জবিনিষয় 
কয্িয়াছিলেম, ১৮২০ শকের আযাড় ও ভাত্র লংখ্যা “তত্ব- 

বলেজ্লাথ ঠাকুর ৪৬৭ 

প্রধল ইচ্ছা ছিল এবং তাহাগই জন্ত বনু আর্ধ্যলমাজে যাতায়াত 
করিতে থাকে, তাহারাও তাকে প্রাণের সহিত ভাল- 
বাসিতেন। তাহাদের মধ্যে বদি কখনও বিবাদ উপস্থিত 

হইত, তাহা! হইলে বলুকে মীবাংস! করিয়া দিবার জঞ্ড আহ্বান 
করিতেন, এবং সে গিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া! মিলন 
স্থাপন ক্রিয়া আপিত। তাঙার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার 
জুযোগ আর জীবনে খটিয়! উঠিল না। দ্বিতীয় বার যখন লে 

াহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়! যায় [মাথ ১৩০৫], সেই 

দিন আমার মেজ জায়ের ক! ইঙ্গিরার ফুলশব্যা । সেই জত 
সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিপেন, কিন্ত তাহাদের টেলি- 
গ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্তব্যের অবহেলা হয় বলির! নিষেধ 

সত্বেও সে চলিয়। গেল । সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার 

পথে মধুরা) বুদ্দাবন, এপাহাবাঞ্* এবং কাছাকার্ছি অনেক 

তীর্ঘহান দর্শন করিয়া আসিল । সীতাকুগুতে ম্লান করিবার 

পর তাধ কানে থুখ যগ্্রণ! হয় এবং তাহা লইয়াই বাড়ীতে 
ফিরিয়া আসে । বাড়ী আসার পর নান! রকম সেবা-যঞ্ধে 
কানের যগ্রণা অনেকটা কমিয়! আসিতোছিল, কিগ্তু সেই সময় 

ঠাকুর কোম্পানীর ছিসাবপত্তশ্ন চুকাইধার জঙ্ তাহাকে 
শিলাইদহে জমীদান্রিতে যাইতে হয়। সাহান! ওখানে আমার 
ছোট জায়েপ্ কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন 

ইং্রাজ মাষ্টার পড়াইত | সার] পিনগ্রাত হ্শাবপঅ লইয়া 

বলু এত খ্যন্ত থাকিত যে, সময়মত স্নানাহার তাহার হ্হত 

না, কখনও ব! বেলা তিনটায় কখনও বা পাঁচটায় খাইত, 
এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যশ্থণা ঘুধ বাড়িয়া 
উঠে। €স যখণ শিলাইদহে, তখন এঞ্দিন খর্ধে দোঁধলাম 

যে, বলু আমার কাছে ফ্লাড়াইয়া বলিতেছে) "ম?, আমার 

শরীর ভাল নাই।” ইহার পর আমার মণ তাহার জন্ত 

আরও অধিক অস্থির হইতে লারগিল। আমি সাহাশাকে 
লিখিপাম যে, তাহাকে আমা কাছে শী পাঠাইয়া দাও, 

আমি এইরূপ খপ্র দেখিয়াছি । শে যখন ফিপ্রিয়া আসিল তখন 

তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার চিত্তাপ্গ অবধি রহিল 

মা, কিসে পে আঘাম হইবে এই কেবল ভাবিতে লাপিলাম। 
অখোর্র ভাজার, উমাধাস। বাড়,ব্যে, ভাঙার সাপজার এই তিন 

জনে দেখতে পাপিলেন। ঠাপা আমাকে খলপিতেন, যে, 
ভয়ের কোনও কারণ নাথ, ভাল হুইয্। যাইবে, কিন্খ আমি 

কিছুতেই সে ভরপ] পাইলাম না । বার্ভীর সকলে আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেশ যে, আমি কোন বিশেষজ ডাক্জারকে 
দেখাইতে চাই কি মা, আমার তখন ভাবনা-চিন্তায় মনেন্ত 
এমন অবস্থা হইয়াছিল যে হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই 
হারাইয়া ফেলিয়াছিলাষ, কিন্ুই বলিতে পাধিলাম মা। 

বোধিনী পতিকা'র তাছা! উদ্ধত হইহাছে। আবাচ়-সংখ্যায় 
প্রকাশিত ছইখানি পত্রের অন্থ্যাদ পরবর্ভা শ্রাবণ-সংখ্যায় 
মুদ্রিত হুইয়াছে। 
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তাহারাই তখন সাহেব ভাক্তারকে জানাইয়! দেখান.। হলুর 
অবস্থা ক্রমশ£ই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল । যেদ্বিম সে 
জঅন্বের মত আমাকে তাফার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া 
গেল, সেই দিন রবি (জামার ছোট দেওর) অ সিয়া আমাকে 
খলিলেন যে, “তুমি একবার তার কাছে বাও, সে তোমাকে 
মা, মা করিয়া! ডাকিতেছে ।” আমি এক এক সময় তাহার 

হন্ত্রণ। দেখিতে না পারিস! পাশের ঘরে গিয়! বসির! থাকিতাষ। 
ববির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে 
বসিলাম, তখন ত'ার সব শেষ হুইয়া আসিয়াছে । মনে হইল, 
আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাঙ্ার পর একবার ববি 

করিয়া সব শেষ হইয়া গেল । তখন তোর হইয়াছে । কর্য্যদেব 

ধীরে ধীরে ডাছার কিরণচ্ছ্টায় পৃথিবীকে সঙ্গীব করিয়া 
তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার ধীপ নিন্িয়া গেল।.-" 

যেদিন তার ম্বত্যু হয় সেই দিন আমার স্বামী ক্রমাগত ঘর আর 
বাহির করিয়াছিলেন । গুনিয়াছি, চাকরদের নিকট বার বার 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “বাড়ীতে সব তালাবদ্ধ কেন?” যদিও 
তখন তিনি উন্মাদ অবথ্থাযর় ছিলেন, কিস্ত ভগবান তার 
ভিতরেও পুঅশোকফের দারুণ যন্ত্রণার অঠভব-শক্তি দিয়া 

ছিলেন । 

যাাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে হইবে একথা মনেও 
আনিতে পান্সি নাই, তাহাকে ছাড়িয়া একত্রিশ বছর কাটিয়া 
গেল। উনত্রিশ বছর বয়সে ১৩০৬ সাল, ওরা ভাপ্র তাহার 

স্বত্যু হয় ।”- -“আমাদের কথা” £-_প্রবাপী', বৈশাখ ১৩৩৭ । 

রচনাবলী 
অল্প বয়স হইতেই বলেজনাথের লাহ্ত্যানুরাপের পরিচয় 

পাওয়! যায় । খতেজনাথ লাখয়াছেন £--“[সংক্কত কলেজের] 
ষ্ঠ শ্রেমীতে উঠিয়া ল-স্কত কাব্যরলের আম্বাদ অল্প অঙ্গ লাভ 

করিলাম । সে সময়ে ঠাছার বয়ঃক্রম নবষম বধ মাত । লেই 

লময়ে জামাদের সাহিত্য রচনার প্রন্বতি উষাকিরণের রক্তিম 
আভার ভায় প্রথম দেখ! দিল । আমর! ছজনেই কোন একটা 

বিষয় লইয়া লিখিতে আর্স্ত করিতাম । এ্রকই বিষয়ে 

বলেজনাথ লিখিতেন গে আমি লিখিতাম পে ।” কিশোর 

বলেজনাথ ঘখন হেয়ান্স স্ছুলের ছাত্র, সেই জময়ে তাহার 

«এ্রকরাজি" প্রবন্ধটি জঞানদানশ্দিনী দেবী-সম্পাদিত “বালকে" 

(জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ ইং ১৮৮৫ ) “বালকের রচনা” বলিয়! মুক্রিত 

হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ইহাই তাহার প্রথম রচন]। 
ভাহায় সাহিতা-ক্ষমতান্র প্রতি পিতৃব্য ররধাজনাথের লক্ষ্য 

ছিল। স্ববীর্রনাখেরই উৎসাহ-বারি-সিঞনে গাহার সাহিভ্য- 
জীবন বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করে। 

তরুণ যরসেই বলেজনাথের জীবনাবসান ঘটে । জীবদ্ষণায় 
তিনি মাত্র তিবখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া, গিয়াছেন ৪ 
লেগুলি-_ | 

১58৩ 
এডি. এ, উল চ এরি রিরহারিসট 

€ ভাত্র ১৩০১ (২০ ১। চিত্র ও কাব্য (নিবন্ধ )। 
আগঞ& ১৮৯৪ )। পৃ. ১১৭। 

ক্থচীঃ- কালিদাসের চিন্রাঙ্ষনী প্রতিভা, উত্ভরচরিত, 
সবচ্ছকটিক, জয়দেব, পশু প্রীতি, কাব্যে প্রস্কতি, রবিবর্া। হিচ্ছু 
দেবদেবীর চির ।--_-এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে “দাধনা"য় প্রকাশিত 
হুয়। পুগুকাকারে প্রকাশকালে এগুলি সংশোধিত ও পরি- 

বদ্ধিত হইয়াছে । 
২। মাধবিকা (কাব্য )। ১০ বৈশাখ ১৩০৩ (২১ 

অপ্রিল ১৮৯৬ )। পৃ. ৩২। 

৩। শ্রাবণী (কাব্য)। ৪ আঘাঢ় ১৩০৪ (১৭ জুন 

১৮৯৭ )। ৮, ই৬। 

বলেন্্রলাথের স্বতার আট বৎসর পরে--১৯০৭ সনের 
আগষ্ট মাসে, রামেজছুম্দর ভ্রিবেদী-লিখিত ভূমিকা ও খতেন্র- 

নাথ ঠাকুর-লিখিত “বলেজজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়” সহ 
“স্বগাঁয় বলেশ্রন'ঘ ঠাকুরের প্রন্থাবলী” (পৃ. ৭৩৫) প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রন্থাবলীতে ব:লঈনাথের পুষ্তভক তিনখানি ও নানা 

মাসিকপঞ্জে প্রকাশিত রচনাগুলি পুনমুপ্রিত হইয়াছে । কিন্ত 
উপযুক্ত অঙ্থসকাশ্র অভাবে কতকগুলি রচনা ইহাতে বাছ 

পড়িয়াছে । এই খ্রস্থাবলীর একটি ত্রুটি সধদ্ধে সঙ্গলনকর্থা 
রামেশ্রসুন্দর ঝ্রিবেদী নিজেই বলিয়াছেন, “রচণার কাশানুক্রমে 

সম্কলন করিলেও লেখকের শক্তির ও মতামতের ক্রম-পরিণতি 
বুঝবিবার সাহায্য ঘটিত; কিগ্তু তাহাও ঘটিয়! উঠে নাই ।” 

এমন কি পুনমুদ্রিত রচনাগুলি কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যা 
হইতে গৃহীত, তাফার নির্দেশও গ্রষ্থাবলীতে পাইবার উপায় 

নাই। স্থানাভাবে বর্তমান প্রবন্ধে তাহার রচনাবলীর 
কালাহুক্রমিক তালিকা দেওয়া সম্ভব নয় । আমর] কেবল যে- 
রচনাগুলি এছাবলীতে গাম পায় নাই, তাহাই উদ্দেখ 
করিতেছি 8 

১। কক্সোলিনী ( কবিত! )-- 
ভারতী ও বালক", জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ 

২। বিজ্ঞত। ( কবিত। )-_. . 

'সাহিত্য', আযাঢ ১২৯৭ 
৩। কবি ও সোঁন্টমেন্ট্যাল-_- 

'লাহিত্য', জ্যেষ্ঠ ১২৯৮ 

৪। প্র্যাকৃটফ্যাল-_ 

'সাফ্ত্য', ভাব্র ১২৯৮ 

৫ | জগুনে কংগ্রেস 

ন্ভারতী ও বালক”, ভাত্র ১২৯৮ 
৬। রবিবর্থ (অসমাপ্ত) $ লাহোরের বর্ণনা! (অসমাপ্ত) 

শিবন্ুজ্দরক-_.. এপ্রধীপ', আত্মিন-কার্তিক ১৩০৬ 

* ঘবীন্রনাথ এই জচনাটি লক্বত্ধে লিখিয়াছেন :--“বলেজ" 

কোন রচনায় গ্রস্ত হইধার পূর্য্ে ভাহায় বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া 



৩5: ৩ শা পিস 

ফাল্গুন 

সম্প্রতি বিশ্বভারতী পত্রিকায় (বৈশাখ-আবাঢ় ১৩৫৩ ) 

ধলেজনাথের তিনটি ছোট কবিতা_ “সৌরভ”, “ছজনায়” 

ও “বিদায়” প্রকাশিত হইয়াছে । রবীন্ত্র-বনে রক্ষিত “পারি- 

সারিক-শ্বৃতিলিপি-পুস্তক” অনুসন্ধান করিলেও হয়ত তাহার 
কিছু অপ্রকাশিত রচনা মিলিতে পারে । 

ব্রক্মসঙ্গীত 
সঙ্গীত-প্লচনাতেও বলেন্দ্রনাথ সি্ধহস্ত ছিলেন। তাহার 

ব্লচিত ছইটি গান “ব্রহ্থপঙ্গীত' পুস্তকে গ্বান পাইয়াছে। গান 

ছুইটি__ 
(১) 

অসীম রহস্ঠ মাঝে কে তুমি মহ্হিমাময় | 
জগত শিশুর মত চরণে দুমায়ে রয় | 

অভিম[ন অহঙ্কার মুছে গেছে শাহি আগ, 
ঘুচে গছে শোক তাপ, নাহি ছঃখ নাহি ভয়! 
কোর্টি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হার', 

অমৃত কিরণ-ধার। তোমাতে পাইছে লয় | 

(২ 

শিহাথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আখি-তারা, 

সপ্ত লোক পেকাস্তরে সে আথ নিমেবহার] | 

খ্বাশহীন মহা শ্রাশ মহাকাশে শভ্তমান, 

অচেতন খিশ্বে বছে অন চেতনা-খার। । 

ছাড় যোগ শিদ্রাবেশ, হের আখি অনিমেষ, 

মিল” সে জাত প্রাণে ভা এ কুহক-কারা। 

বলেজ্দরনাথ ও বাংলা সাহিতয 
বলেন্ত্রনাথের স্বঠার অব্যবহৃত পরেই তাহার সাহিত্য- 

প্রতিভ1 সন্বপ্জে মশীধী শ্রিয়নাথ সেন আলোচন! করেন। 

এই আলোচনা রামানন্দ চট্টোপাধায়-সনপাপিত পপ্রদীপে' 

( আশ্বিনকাঠিক ১৩০৬ ) প্রকাশিত হয়। আমর! উহ নিয়ে 
'উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

_. শ্বলে্রনাথের ম্বহ্যুদংবাধে বঙ্গসাহ্ত্যাহ্রাঙ্ী মাত্রেই 
শোক-সন্তপ্ত হইয়াছেন । প্রথম হইতেই তাহার অপুর্ব রচনা- 

শক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ ফরস্াছে। কি গন্ভে-_কি পদ্যে 
ঠাছার একটি অভিনব সুন্দর মৌলিকতা পৃ হয়। তাহার 

আমার পছ্িত আলোচন! কণ্রতেন | প্রদীপের জ্ড যে প্রবন্ধ 

লিখিতে আৰরন্ত করিয়াছিলেন তাহার বিষয়টিও আমার 

'আগোচর ছিল ন!। তাহা! ছাড়! নিজের শএণার্থ সঙ্কলিত 

প্রবন্ধের ভাবন্ুচনাগুশি তিনি স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে 

সংক্ষেপে টুকিয়া পাখিয়াছিলেন । তাছার অসমাপ্ত লেখা ও 

সুচনাগ্চলির সাহাধ্য লইয়া ধখাসত্তব ঠাহার নিজের ভাষায় 

শ্রবঞ্ধট সংকেপে সম্পূর্ণ কমিয়া সেই সত্যসঙ্ক্ন মহ্দাশয়কে 
ওপ্রদীপ' সম্পাদকের নিকট খণমুক্ত করিলাম।” 

বলেজ্জনাথ ঠাকুর ১, 

প্রথম গদা-প্রবন্ধে-_তাহার প্রথম কবিতা পুস্তকে বিকাশোস্থখ 
প্রতিভার নবীন উন্মেষ পরিণত ভাষা ও ছন্দে প্রকাশিত। 
ইচ্ছার-অনিচ্ছায় কিশোর প্রতিত| প্রাস্থই পূর্বতন আচার্ধয- 
দিগ্ের পদাহ্ুসরণ করে। আমরা তাহার তরুণ কঠথর়ে 

পরিচিত পুরাতন শ্বরভঙ্গী শুনিতে পাই--_ভাষা-গঠনে পরিচিত 
শববিগ্ালপঞ্জতি দেখিতে পাই-_এবং ছন্দ-রচনার পূর্বতন 
কবিদিগের শিল্পচাতুর্যা অননভব করি। বলেন্রনাথের ইহ] 
কম প্রশংসার কথ! নয় যে প্রথম হইতেই তাহার রচনা- 
প্রণালী তাহার শিজের এবং তাহার অসাধারণ ক্ষমতার ইক 

অপেক্ষ। আর স্প& শিদর্শশ কি থাকিতে পায়ে যে, যখন সমস্ত 
বঙ্গদেশ রবীর্জনাথের বাপাবঙ্কারে কম্পিত উচ্ছলিত-_যখন যে 
কোন আধুনিক কবিত! পাঁড়বে তাঙারই ভিতর অগ্ল বা অধিক 
পরিমাণে রখীন্জরনাথের ছন্দ, ভাখ, ভাষা খা ভঙ্গীর প্রতিবিদ্ব 
দেখিতে পাহবে, বলেশ্জনাথ তাহার ধরের---ঠাহার সেই 

. শিক্ষা-গুরুর প্রভাব হইতে আপনার খাতআ্য পক্ষা করিতে 
পাগিয়াছেন। আমি এমণ বপিতেছি না! যে বলেশ্রনাথের 
গঞ্ঠে ব| পে রবীন্রনাথের কান প্রঙাধই লক্ষিত হয় না। 
পরবর্তী লেখককে লক্ধপ্রতিষ্ঠ পৃ*তন সম্পনন লেখকের নিকট 
কিছু শা কিছু পরিমাণে খণগ্রপ্ত হইতেই হইবে । তবে যাহার 
সুলধন আছে, এ *[ত হাতি হইতে ধিশি কোনঞ্চপ বিশেষত্ব 
পাহয়াছেন, বিলঙ্গে অধিপথে ঠাছ্ছাপ্র প্রতিভা-গৌরব খাধীন 
আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেজনাখের সেই 
বিশেষত্ব ছিল। ফল কথা, তিনি জন্কবি-__ আজক্ম রচনা- 
প্রসিক (5651186)1 গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাহার নিজস্ব 
ছিল-_-এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠালাভ কণিয়াছিলেন। কিঞ্ত 
পণ্ডে তিনি যেঞপ উৎকধ সাবন করিয়াঁছলেন পদে আজও 
তাহা! পারেন নাই। ইহা অর্থ নয় যে, তাহার ছন্দোমস্বী 
চনা অপর্িপত বা অপম্পূর্ণ। আমার খঙ্তব্য এই যে গঞ্জে 
সকল পদ্ধাহ তাহার ক্ষমতার অধীন ছিল-_-পদেপ এমন কোন 

রহ ব! ভঙ্গী নাই যা! তাহার লেখনী আয়ত্ত ছিল না। 

কি তাহার পদ্য সন্বদ্ধে আমপা ঠিক এ কথ! বলিতে পারি 
না। তাহার পদ্দয-শৌন্ধর্যো মুগ্ধ হইলেও আমাদের মনে 

হয় কবির অন্ত ক্ষমতা এখনও সমপ্ত বিকাশ পায় নাই 
এবং কালে এব সৌশষা পর্িশরে আরও বিস্তৃত হুইবে-_ 

ইহার গভীপত! আরও বাড়িবে এবং ইঞ্ার ঝঙ্ধার ও উদ্মাদন। 

আরও বৈচিত্র্য লাভ করিবে । গ্ভ এখং পঞ্ডের মৌলিক 
বিভিম্বতা কিক এহরূপ ভাবিখার অপন্ন কারণ। গন্ের শি 
ও উৎকর্ষের সীম! আছে --পঙ্ডের নাই । গঞ্ে মানব-ন্বদয়ের 

সমস্ত উচ্চতার “নাগাল? পায় না _গ্ভীরাতার “থে' পায় শা__ 
সৌন্য্যের সমস্ত উচ্ছখাস, লিত-তরঙ্গ ধরিতে পারে নাঁ_ 
জীবনের অসীম বিদ্ৃতি ব্যাপিতে পারে না। কিন্ত মিল ও 
ছন্দে _ঝঙার, উদচ্মবাস ও উদ্মাদনায়-_কমনীয়তায় ও নমমীয়- 
তায় পভ জীবনের সমস্ত অনির্গেশ পর্িবি তাহার আলে।কময়ী 



১৮৭৬. 

গুডস ৮ শপ আস ও পপর জল 

গতির চাকু ় বিকম্পনে উদ্দল ও উচ্চুপিত করিয়া তুলে । রি 
প্রসিদ্ধ করাপী কবি ও প্রথম শ্রেণর গভ-লেখক সত্যই বলিয়াছে 

যে পছ্ধের পক্ষ ও চরণ ছু-ই আছে-_কিঞ& গছের পক্ষ নাই 

ফেবলমাত্র চরণ অছে। বলেভ্রনাথের গদ্ধপাঠে আমরা 
পরিতৃপ্ত হই। পপাঠে আনক্গলাভ কিলেও, আরও উচ্চতর 

রচনার আকাঙ্ষ] আমাদের হাদয়ে জাগিয়া উঠে। 
. *ভারতী'তে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া গন্ধে ধলেজ্জনাথ একখানি 

পুস্তক “চিত্র ও কাব্য" এবং পঞ্জে 'মাধবিকা' এবং “শ্রাবন্গী' নামে 

ছইখাশি পু্তক রাখির গিপ়াছেন। | 

চিত্র ও কাবা সাহিত্য ও জগিতকলা-বিষধিধী 

লমালোচন।। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রপ-গ্রাছিত1- 
শঞ্তি দেখলে জাশ্চর্যয হইতে হয় ততোধিক জম্চর্য্য হইতে 

হয় ভাবেোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে । লেখার 

ভিতর বুখির কোন প্যাচ নাই-_পাগ্ডিতা-প্রকাশের কোন 
প্রয়াস নাই_-চকৃচকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেল] মাই। 

কেবল কাবা ও কল'-সৌন্দর্যো মুগ্ধ তন্ময় হাদয়ের বিভোবরতা 

আছে। এই এছে কালিদাস গবভূতি ও জয়দেব প্রভৃতি কবির 
ফাবা-সমধালোচনণায় তাহাদগের প্রতিভার খরূপ অতি জুন্দর 

ও হাদয়ুগ্রাহণ ভাবে নিরণাত হইয়াছে । ফাবোপতোগ-জছিত 
আনদ্দের সহিত অন্বত-মিশ্রণে প্রোক্দ্ল ও প্রস্কৃ্ঠত অতি সহ্জ 

লরল মুক্তি সকল হাদয়কে মধুর আকর্ধণে সত্য ও পসৌন্ষ্ের 
কনক ষন্দরে উপনীত করে। এস্ছের ভিতর কোথাও দেখিলাম 

ঘ। মিথ্যা বাকচাঠুরীর জালে চিরপ্রতিঠিত সত্য সকলের 
মর্ধযাদ1! লোপ কয়! তাহাদের স্বানে উৎফট অন্িনব মত- 

স্থাপনের চেষ্টা--এবং পরল ও পৌন্দর্যয উপভোগের প্রধান 

অন্তরায় কাবাকলার তত্বোষ্ঠাব ন-রূপ হালের আমদানী রোগ 
গা নুস্থ লেখকের লেখায় স্বান পায় নাই। 

জয়দেষ সম্ধন্ধে প্রবন্ধটি. কাবা-সমালোচনার আদর্শ। 

রসগ্াঙ্থী লেখক জয়দেবের দোষ ও গুণের মর্পগান দেখাইয়া 

দিয়াছেন | প্রীত-গোবিদ্দ” যে প্র€ত গত-_তাথার ভাব- 
ঘরিঘ্। ব্িরল-চিআ পদাবলী কাব]াংশে তেমন উপাদেয় ন] 
হইলেও তাহাদের কোমল-কাস্ত শব্ব-বিভ্তাস এবং বিচি বঙ্কার 

যে গানের সর্ব! উপমুস্ত ইছা! দেখাইয়া সঙ্গিহান পাঠককে 

জয়দেবের গানের প্ররুত গৌরব এবং অসাধারণ উৎকর্ষ 
ঘুঝাইয়াছেন, এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন বিলাপকলাবর্ণনা- 
পটু কবির গীতের কোথাও প্রেমের অনীম স্বরূপ প্রতিভাত হয় 
নাই--কবিনুলভ স্বাভাবিক আত্মবিস্বৃতি তাহার কাব্যকে উচ্ছল 
পবিঞ করে নাই। 

_. প্রবদ্ধান্তরে এঁক্ধপই নুন্গর হুক্তি ও ভাষায় লেখক 
বুঝাইয়াছেন কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিষ্তা প্রকৃতির মহান্ ও 

বিরাট রূপবর্ণনে কেন অকুতকাধ্য, বং ভবদুতিই বা ফেন 
শাকটি “মেখমন্র লমাসে”-_নিবিড় শব-যোজ্ধনায় তাহাতে 
শিদ্ধহত্। | 

পা সদ ৮ শ সপ্ত ও আন আত শি শন আগ সাহস সঃ এসপি, জর 

(প্রবাসী 
হত ৩ জজ জজ হজ ও শী 

১৬৫৩ 
পে চি শশা আশ সি ও শ ৭ এসি শত আশি শন সি আল 

চি ও ও কাখ্যে জার কি নৃতন ছার অবতারণা জে, 

ললিত কলার (07109 8115) আলোচনা! । ভাওতবধ হইতে 

অনেক দিনঙহ ভান্কর্যা ও চিত্র বন্ধার তিপোধান হইয়াছে এবং 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমোথ 'নয়মধলে এ পকল বিষয়ে আমাদের 
রসাঞ্ফাদনশক্তিও লোপ পাৰয়াছে। আজকাল আবার: 

রবিবর্্বা--..ক্ষাত্তে প্রভৃতির শি্জচাতুর্যোে এই দাঁশ দেশের পূর্বব 
গৌরব জাএত হইবার সুচনা দেখতেছি । এক পুণ্তকে এখং 

অন্তত বলেজনাথ তাহার স্বাভাবিক গণগ্রাহিতাবলে তাহাদের 

নবীন প্রতিষ্কার খ্োচিত আদর করিয়াছেন। 
'ভারতী'তে প্রকা'শত বলেন্নাথের যে সকল গন্ধ প্রবন্ধ 

এখনও পুণুকাকারে বাছুর হয় নাই, গাব-গৌরবে ও রচনা- 

সৌন্দধ্যে তাহারা বাঙ্গালা সাঁহত্যে অভুলশয় | সে গন্ধ, 

সকল কথ! কফিতে জানে, সকল ভাব শ্রকখশ করিতে পারে। 

তাহার আঅতধান যেমন বিকৃত, তাহার ছন্কও তেমনই সুমধুর । 

শঞ্চচয়নে খলেঙ্রনাথের অভুত ক্ষমতা--ঞক &€কটি কথ: এক 

একটি চিত্র--এমন পুগ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গালা পঞ্ধে 

কোথাও দেখি শাই। এহ বিস্তৃত অভিধান গাষার অপূর্ব 

বৈচিঝা সম্পাদশ করয়াছে_ সে ভাষা! কোথ!?ও নিতাক্ সহজ, 
সরল, ভগ গৃহখের গৃহ্-প্রাঙ্গণের ভার অলঞ্াারশুক্ধ-_কিন্তু 

পরিফার পরিক্ষহ্_ কোথাও প্রচ্ছন্ন সরপ্ধর গায় গচ্ছ মি 

কোথাও বৃক্ষবাটিকার গ্রান্ড বিবিধ কলপুস্পাভগ্রণে বি“চত্র--এবং 

কোথাও নক্ষত্র-শিবিড় অনস্ত নৈশ গগনের হ্রায় সমুজ্বল। 

“বন্ুমতী'র লেখক ধে ব'্লস্ভাছেন। “খলেঞ জুলেখক 7 

গুলেখকই নয়, অমন গঞ্ লেখ] বুঝি আর পাড় নই; তেমন 

শষ্ক-লালতা, ভাব-মাধুধ্য অলগফ্কারের সামঞ্তন্ড অনেক সময়ে 

ধুধতাত গ্রয়ুক্ত রখীন্্রাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কি 

ম। লক্ষেছ” ইছ। নিতান্ত অতুযুষ্তি নয় । 
বলেন্ত্রনাথের প্গ্রস্থ ছুইখাণির একটি বিচিত্র আকর্ষণ 

--খঅপূর্বব সম্োহনী আাছে। ইফাদের মধ্যে যে কবিতাই 

পড়িবে তাহ্ছারই ভিতর শুনিতে পাইবে এক নূতন ক, মুত 
সুর । এরূপ কঠখর পুর্বে শ্রুত হয় নাই। 'গদ্যে বলেজ্- 
নাথের সমীচীন প্রাধাঞ্ড ও বিশেষত্ব থাকিলেও তাছাক় 
মৌলিকতা পদ্যে, কবিতায় । এই পিদ্ৃহস্ত গদ্য-লেখক, মুলে 
কবি। পূর্যে যে বলিয়াছি, বলেজ্নাথের এক একটি কথা 
এক একখানি চিএ তাহার অর্থই এই | গদ্যরচনায় রবীজ্জ- 
নাথন্বপ্প বা অ্ধক পরিমাণে তাহার কলম দোরত্ত করিয়া 
দিতে পারেন, তাহার স্বাভাবিক শক্তর উদ্বোধনে সাহায্য 
ফরিতে পারেন, কিন্তু পন্ষে এক! প্রঞ্তি মিজেই তাহার 
শিক্ষক। এই সকল কবিতার বিষয় নিতাপ্ত সন্কীণ, কিন্তু 
ইহাদের কবি ও কল্পনা নিতাস্ত অন্তরের । গোলাপ বা পদের 
সৌন্ধ্যগৌরব ইহাদের নাই, কিন্তু বকুল ব ফামিশীর বু 
সৌর আছে। যাঙহাদের এই সকল কবিতা গাল লাগিষে, 
তাহাদের বঙ্ধই গাল লাগিবে। ইহাদের রিনি যোক 

লস! ছাড়ে না । 



৭ আজ গুন এ» লু শর শে প্র আসি রশ ৮ বি জারি পরশ চান এ আর শু পপি সিট এ আর্ত.» চি এরর 

এই ছুই পুণ্তকে ঝসভ্ত ও ধধার বিভিন্ন শোভা ও বিচিত্র 
প্রভাবের মধ্যে কবির অন্তরের প্রেম আর অন্তঃহতমা হন্দ্রী 

শ্দিশে দিশে সীতে গন্ধে” হঞ্জরিত | বিরহে মিলনে, অন্তরে 

বাছিরে, শয়শগুছে, ম্দীবক্ষে-_-প্রেমের সেই নিত্য নব 
বসখ্োংসব- আর হৃদয়ের সেই বর্ধাখন নিবিড় অনুরাগ । 

কিন্ত এ সুন্দরীর অবস্থান (কোথায়- ইহার নাম কি? 

হ্বদয়ের অন্তঃপুরে- কম্ননার দোলায় বাস এবং নাম মানসী। 

এক কথায় কবি ঙাহার হদয়ধাপিনীকে সকল নুন্দরীর 
সৌন্দর্ষো--সকল বিলাশ-কলার শোভায় মঙ্ডিত করিয়াছেন__ 
“একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের শ্তি” । 

কালিঠাদের 'ঝইসংহারে'র সহিত 'মাধবকা” ও শ্রাবন'র 
কথধিং প112 "্জাছে--কিন্ধ “খতপংহারে” বৈচিত্রের বড়ই 

অভাব । তাহার নেক কবতার ভিতরই একই ভাব, একই 

বিষয়, কেধল ভ'য। বিভিহু । কিন্ধ এই ছুই পুণ্তকের &ত্যেক 
করিগারই প্রাধাঙ্জ আছে । তাহা ছাড়া 'খহসংহার' 
বাহশোভ। তর্ণনেই পরিপূর্ণ । ৬ই ছুই পুস্তকের কবিতা, 

পৃথ্টেই বলিযানি, নিতাঞ্ড অ্রের | ইহাদের ভিতর একটি 
প্রেমমঙ্ধ হয় জাএত। ইঞাদের ভাষ। ও ছন্দ সুন্দর ও 

পরিপাচী। প্রথম কবিতাপুশ্তকে এমন পাক! হাত প্রায়ই দেখা 

ধায় না। স্বচ্ছ সর ভাষার অন্তরে কঞ্জনার ববর্ণরেখু চিক্ 
চিক করিতেছে 

প্রতভায আর একটি মনোহর এবং প্ররুত লক্ষণ বলেন্দ্র- 

সমালোচনায় খা! যৌলিক 

ব্রচনা যখন যাহা তিপি অস্তরে অহ্ছভব ক পয়াছেন, সৌক্রোর 

পূর্ণ সিকাশের জঙ্গ যা আবণক বিবেচেনা কারয়াছেন, বিন] 
শংশয়-পঞ্চোচে তিনি তাহা একাশ করিগ্তাছেন। এ ন্ভাকতা 

ক্ষমতার পরিচায়ক এবং প্রথম (শ্রননর বল!-প্রবীণের খ্বভা বগত 

বর্ম । 

সাহিত্যে এমন অন্রাগ এমন অপূর্ব ক্ষমতার অকাল 

অবসানে বাঙ্গালা ভাষার, বিশেষত: অ'ভনব ও উপচীয়মান 
খাঙ্গাল৷ গঙ্গের যে সুমহান ক্ষতি হইয়াছে তাহা লী “রণ 
ছইখার নছে।” 

ব্চনার নিদর্শন 
বলেজ্রনাথের অপূর্ব রচনা-কৌশল দেখাইবান অন্ড আমরা 

সাথে বিদামান-_নভীকতা। 

রঃ 25 রি 

উনার 

৪৭১ 
টি এইজ 

ভাহার “কণারক ( উদ্ভিষ্তার হুর্ধ্যমর্দির ) প্রবন্ধ হইতে আংশ* 
মাত্র ঈদ্ধত করিলাম ৮. 

“কণা়কে এখন কিছুই নাই, ধু ধু প্রাস্তরমধ্যে গুধু একটি 
অতীতের সমাধি-মন্দির_ শৈবালাচ্ছন্ন প'রত্যঞ্ত জীর্ণ দেবালয 

এবং ঙাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন ধিনের একটি বিপুল 

কার্ছিনী । সেই পুরাতন দ্িন-_ যখন এই মন্দিরঘাণে দাড়াইয়! 

লক্ষ লক্ষ শুশ্রকা্ত শ্রাহ্মণ যাজক বঞ্জোপবীতজ'ড়ত হবে 
সাগরগর্ত হইতে প্রথম হ্ুর্ধ্যোদয় অবলোকন কা্রতেন ) নীল 

জল শুভ্র আনন্দে তাহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত 
এবং নীল আকাশ অখা:রত প্রীতিভরে অগ্রণষ আশীব্বাদধার! 
বধণ,করিত। তাত্রলিপ্তির বন্দর হইতে সংহলে, চীনে এবং 

অন্যান্য মান! দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া !নত্য যে সকল 
স্বহৎ অপবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের না'বকেরা এই 

কোণার্কমর্দিরের তুর ঘণ্টা্ধনি শুনিয়া বহুদিন সঞ্ধাকালে 
দূর হইতে দেবতাকে সসগ্ত্রম অভিবাদন জানাইত ; এবং 
দেবতার ঘশঘোষণায় তরঈর নুবিদ্ূত চীপাংশুককেতু উভ্ভীয়মান 

হইত। মন্দিরের বাহ্ঃপ্রাঙ্ণে। গারের সম্মুখে, সিদ্ধগঞ্চব্ব- 
সেবিত প্রাচীন কজবটমূলে শত সহ্ত্র যাত্রী_কত ছুরাক্োগ্য 
রোগ হইতে মুক্তিলান্ত করতে জাপিয়াছে। একবার যদি 
স্থধ্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার য'ধ মহা্যতি আপন কণপক 

কিরণে সমস্ত ছ্ালাযস্ত্রণ! হরণ কঁরয়! লয়েন 1..." 

পরত্যক্ত পাধাণণ্ড, পের নির্জননিকেতশে নিশাচর বাঞুড় 
বাসা বীবিয়াছে, হি শিলাখগ্ডোপরি বিষবর ফণিনী কুঙ্লী 

পাকাহয়! নিঃশক্ক বিশ্রামন্ূখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের 

ঝিগ্লিযুখ'রত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য প'থকজন যখন কধাটিৎ 

ছুর তীর্থ উদ্ছেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের 
সম্মুখে ছাড়াহয়া চতুদ্ধকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না কপিয়া 

আসনন্ব্্যাত্তের পূর্বেই ক্রুতপঞ্জে আবার পথ চলিতে থাকে ।-_ 
কণারক এখন শুধু খপ্রের মত, মায়ার মত ) যেন কোন্ প্রাচীন 
উপকথার বিশ্বৃতপ্রায় উপসংহার শেপাল-শয্যায় এখানে 

নিঃশবে আব'সত হইতেছে--এবং অন্তগামী স্থর্ষোর শেষ 

রশ্রিরেখায ক্ষণপাও্ড মৃক্যর যুখে রিম আতা পড়া 

সমন্তটা। একট! চিতাদৃগ্ছের মত বোধ হ্য়।”-_“সাধন।'। 
ভাদ্র ১৩০০ । 



বলপূর্বক ধর্মাস্তরীকরণ ও ধর্ষণ. সম্বন্ধে ন্মরতির বিধান 
শ্রীরম! চৌধুরী 

মোয়াখালির মর্মান্তিক ব্যাপারের পর আজ হিশ্বুপমান্ন এক 
গুরুতর সমন্তার সম্মুখীন হয়েছে । কারণ নোয়াখালির ঘটনা- 
বলীকে সাধারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পধায়ে ফেল! চলে না। 
সাধারণ দাঙ্গায় যে পব ঘটন] ঘটে, যেমন নরছৃত্যা, গৃহদাছ, 

জুন প্রভৃতি, সে সব ছাড়াও যে ছুটি বাপারে সকলেই বিক্ষুব্ধ 
হয়েছেন সে ছুট হ'ল বলপূর্বক বর্মাস্তরীকরণ এবং বিবাহ বা 
বর্ষণ । বলা বাহুল্য যে, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের কোশই অর্থ 
বা নুল্য নেই। পৃথিবীর কোনে! ধর্মই এট! অন্মমোদন করে 
না। সেম্ন্ত এট। সম্পূর্ণগ্রপে ইদৃলাম বর্মবিরোধী, এবং 
প্রতোক চিন্তাশীল যুসলমানই এক বাকো এর বিরুছে প্রতিবাদ 

জানিয়েছেন | ধর্ম মনের জিনিষ -.-বুদ্ধি দিয়ে বুঝে, হৃদয় দিয়ে 
অন্ুতব ক'রে, স্বেচ্ছাক্রমে যা গ্রহণ কর! হয় তাই কেবল হতে 

পারে মানুষের প্ররুত ধর্ম। কিন্ত প্রাণের ভয় দেখিয়ে, 

বলপুর্ধক নিষিদ্ধ মাংস প্রভৃতি ভোজন করিয়ে, অর্থহীন কতক- 

গুলি আচারান্ষ্ঠান করতে বাধ্য করিয়ে যে ধর্মগ্রহণ করান 

কয় তাকে ধর্ম নামে অন্ভি'হত করাই নুচতা মাত্র । বল- 
পূর্বক বিবাহ বা ধর্ষণের সন্বন্ধেও এই একই কথ! খাটে। 
বর্ষের মত সত্তীন্বও অনেব্র ধর্ম। পশুপ্রকৃতির ছুরাত্বাদের 

অত্যাচারে নানীর দৈছুক ও মানপিক পবিভ্রতার কণামাত্র 
হানি হয় না, এ ত দ্বতঃসিদ্ধ কথ।। কি অতি ছুঃখের বিষয় 
যে, অতীতে আমাদের এই হিন্বুসমাজই এই শ্বতঃপিষ্ক সত্যকেই 

অবহেল! ক'রে, বলপুবক ধর্মাস্ত'রত মরনাগ্ী এবং বলপুর্ধক 
বিবাছিতা বা ধধিতা নারীদের অত্যন্ত ন্টুএ ভাবে ত্যাগ 
করেছে । যুক্তি, ভায়, দয়া সমস্ত কিছুই বিপর্জন দিয়ে 
তৎকালীন সমাজপতিরা কেন এন্সপ অত্যন্ত নিয়মের গুচলন 
করেছিলেন, সে আলোচন! আজ জাপ্ন করে লাভ নেই। 

কিন্তু তাদের সেই হুরু্ধিপ্রশ্থত ধিধানের জণুই যে শত শন্ত 
বংসন পরেও জাঞ্জ এরূপ পৈশাচক ব্যাপার অন্ত হতে 

পারল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দু নরনারীদের ধর্মান্তরিত 

কর। এবং কিপু নারীদের বিবাহ করে খ্বসমাজভুক্ত কর] এত 
লজ বলেই ত হুর্বভের! এ বিষয়ে এত সাহস করতে পারে। 
যন্ধি তার জানত যে হিশ্ু সমাজ এদের ত্যাপ করবে না, 
বরং সাদরে স্থান দেবে, তা হলে নিশ্চয় তার! এ সব করাকে 

পগুশ্রম বলেই গণ্য করে এ থেকে নির্বস্ত হ'ত | 

যা হোক, অতি সুখের বিষয় যে, অতীতে হিপ্ুসমাজ এই 
প্রকার নিরপরাধদের প্রতি ঘোরতর অগ্ায় করে থাকলেও 

ঘততমানে তার দৃষ্টিভঙ্গী) বদলে গেছে। প্রবাদ আছে যে, 
প্রতি অমঙ্লের মধো মঙ্লের বীঞ্গও নিছিত থাকে । এ 

ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । অতি প্রচণ্ড আঘাতে আজ হিন্দু- 
সমাজের সুগরুগাত্তব্যাপী জড়ত! ও মুটতা অনেকাংশে ছিনরতি 

হয়ে গেছে, এবং কলে সমাজ-সংস্কার ও প্রগতির পন্থা! আজ 
সুগম হয়ে এসেছে । নোয়াখালির ঘটনাবলীর অব্যবহিত 

পরেই নিথিল ভারত হিম্টুমহাসত। নুম্প& বিধান দিয়েছেন যে, 
বলপূর্যক ধর্মান্তরিত ছিন্টু শরনারণী ও বগপুরক বিবাহিতা বা 
বর্ধিত! হিন্দু নারীর! 'ছিন্পুই? আছেন, এবং তাদের দৈছক ও 
মানসিক পবিএতার কোনই ছানি হয়নি বলে তাদের কোনরূপ 

প্রায়শ্চিতেরও প্রয়োজন নেই । এই বিধান যে সর্বতোভাবে 

জারধর্যাহুমোদিত, তা বলাই বাহুল্য । কিন্ত যুগধুগাপ্ডব্যাণী 

সংস্কারের উচ্ছেদ এক দিনে হবার নয়। সেজত আজ সম।জ 

তাদের সাদরে জআহ্থান করলেও, ধর্মান্তরিত নধনারী ও 

অপহৃত] শারীদের মব্যে কেহ কেহ শিজেদের অণ্ুচি মশে 

ক'রে সমাজেখ বাষটরেই থাকতে চইজেন। এমন খবরও 

শোন! গেছে যে উদ্ধারপ্রাপণ্ত! নারীরা কষেকজন হিন্দুসমাজে 

ফিরে আসতে অস্বীক্কতা হয়েছেন, ঘাতে তাদের পরিবার 
তাদের অগুচিপংস্পর্শে বিপদগ্রস্ত না হছন। এদের মানসিক 

শান্তর জগ্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভ] বিধান দিয়েছেন যে প্রঞ্কতপক্ষে 

সমাজের দিক থেকে তাদের প্রায়শ্চিভের প্রয়োজন না হজেও, 

তার] তাদের নিজেদের দিক থেকে নিজেদের অন্ডচি বলে 

মনে করলে গঙ্গান্নান বা সহ্ম্রবার নামজপ প্রভৃতি নাম 

মাআ প্রায়শ্চিন্ত করতে পারেন। যারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত 

মানসিক শান্ধি পাবেন না ভার্দের জল্গ এই বিধাশও হে 
সময়োপযোনী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

অতীতের সমাজ-ব্যবস্থায় বলপুর্বক ধর্মান্তরিত নরনারী ও 
বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধধিত1 নারীদের সাধারণতঃ সমাজে 
স্থান না থাকলেও আমাদের পুরাণ ও স্থতিশাস্তরের কয়েকটি 

স্থানে সুম্প$ বলা আছে যে বণণ্রধক ধর্মান্তরিত ও ধিতাদের 
কোন অপরাধ হতে পারে না। কোনে কোনে! স্বতকার 

এদের জন নানান্প প্রায়শ্চিত্তের ব্যবশ্থাও করে তাদের 

অমাজে স্থান দিয়েছেন । বত'মানে আমাদের দেশে সংস্কতের 

চর্চা বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায়, এবং স্বাতশাস্রাফির মুম্তিত 
সংস্করণ ছুল্প্রাপ্য হওয়ায় এ সম্থন্ধে সাধারণের অনেকেই কিছু 
জানেন না। সেজন্ত এরপপ কয়েকটি বচন লং করে 

বঙ্গানুবাদ সহ এ স্থলো সন্নিবি্ কর! হ'ল । 

মহাভারত 

মহাভারতের শান্তিপর্ধতুক্ত মোক্ষবর্ম পর্যে কয়েকটি নুন্দর 

শোক আাছে। এরই শ্লোকগুলিতে দুস্পষ& বল! হয়েছে যে, 

নারীর! পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল! বলে,. নারীদের কোন 
অপরাধ হতে পারে না, সব অপরাধ কেবল পুরুযেরই। অর্থাৎ, 

অনদাঙ্ ব্যবস্থায় পুরুষই ঘখন নানীর ভন্রণপোষণ ও রক্ষণ 



ফাস্তন 

বেক্ষণেয় ভার গ্রহণ করেছেন, তখন পুরুষের ক্রটি বা অক্ষমতার 

জঙ্ত নারীর বিপদ ঘটলে তার জঙ্জ সম্পূর্ণ দায়ী পুরুষ, নাত্রী 
কেন সেজভ সামাজিক দওড ভোগ করবে? এই ক্লোকগুলির 

ব্যাথা প্রপঙ্তে মহাভারতের সবগ্রেষ্ঠ ঠীকাকার নীলকণ্ঠ আরে! 
স্পষ্ট করে বঙ্গেছেন মে, বলপুরক ধধিতা নারী সম্পূণ নিরপ- 

রাধ-; এমন কি, বাতিচান্লিশী নারীকেও কোন ও সমাজ দিতে 
পারে না, কারণ এ ক্ষেত্রেও পুরুষই প্রথম নারীকে প্রলোভিত 

করেন বলে, সব দোষ কেবল পুরুষেরই । গ্লোক গুলি নিয়- 
লিখিত রূপ £.--- 

বুল সংস্কত £--প:পিবন্ধনং স্বয়ং কুত্বা! সহ্বর্মধূপেত্য চ। 

যদ! যান্প্জি, পুরুযাঃ প্রিয় নারহ্স্ত যাচাতাম্।। ভরণান্ধি 
খ্রিয়ে! ভ5 পাত।াচ্চৈব স্্িরঃ পতিঃ ৷ গুপপাম্য নিরক্টো তু ন 

ভাত” ন পুনঃ পতিঃ॥ এবং স্ত্রী নাপরায়োতি নর এবাপরাব্যততি । 

বুচনংশ্চ মহাধোষং নর এবাপরাধ্যতি ॥ শিয়া ছি পরমোভণত1 
দৈবতৎ পরমৎ স্তৃত্তমূ। তন্যাস্ন' তু সগশমাজ্ানৎ পরমৎ দে ॥ 
নাপরাধোহভ্ডি পারীশাং নর এবাপরাবাতি । সরবকাধাপরাধা- 

ত্বাগ্গাপরাধ্যাথ চঞনাঃ ৪ ।শান্তিপধ, মোক্ষবর্ম, ২৬৫ অধ্যাড) 
শ্রেক ৩৭---৪০) 

নীলকঠকত টিক “নম্র ব্যভিচাগ্সিতী স্ত্রীহক্জব্যৈবান্যথা কুল- 

»ক্ষরাপড্ডে:রতাশক্ষাছ--- এবমিতি । এবমবী*]থঃ | ব্যুচ্চরনা- 

চপন মহাদোধং পারদাধম ॥ যর্দ প্রার্থায়তৈব ন স্যাওছি নায়ং 

দোষ; ৬শজ্যতাতঃ প্রথম প্রবুত্তে পুংশ্ছেবাযং দোষ ইত্যর্থঃ। 

নন ক্রিয়া অপ তদনুমোদনাদপরাধোইগ্ডেেবেতাশক্ষ্যাঙ স্িক] 

হীতি। তন্তাস্ুনা! শরীরেণ সশমন্্রমালেক্ষ্য আফ্মানং শতীরং 
পরমং শ্রেষ্ঠ২ং দল! স্বপণততিবেষেপাগতায় পরন্মৈ পতিধুষ্্া 
পরীরং প্রযচ্ছন্তা! মম মা£ন বাভিচারদোষোইস্ডি গর্ভাম্রৎপত্তে: 

কুললঙ্কধা ভাবাচ্চ শেয়ং ববোতার্থঃ। উপদং্হরতি নাপরাধ 

ইতি । কিজ পবেযু কাধেখপত্রাধ্যহাশছুপোবাত্বাদবপত্থেন 

সর্ধধ' পুরুষাধীনধাং। তথ! চ বলাংকারক$ঁতে ব/ভিচারাছে 
শ্রিয়ো নাপরাধ্যন্তী ত্যর্থ; ॥" 

বঙ্গাহুবাছ £--“এক নারীর পাণিগ্রহণ করে এবং তাকে 

ধর্মপতীক্পে গ্রহণ করে যদ পুরুষ পথদারগামী হন, তা হলে 

তিনি গ্রীর নিকট পুজনীয়ও আর থাকেন না। ভরণপোষণ 

করেণ খলেই তিন (খামী) স্ত্রার “তত? এবং পালন 
করেন বলেই তিনি শ্্রীপ্প পতি” । এই গণের শিত্বতি হলে 

তিনি ভত?ও থাকেন না, 'পতি'ও থাকেন না। এরপে 

ম্রীর কোনে। অপরাধ হয় না, কেবল পুরুষেরই অপরাধ 

হয়। মছাদোষ অনুষ্ঠিত হুফোও, কেবল পুরুষেরই অপরাধ 

হয়। ভ্তাই শর পরম দেবতা - স্মৃতির এই হত। (অহ্ল্যা) 

পতি জ্ঞাশেই | ইন্রকে ) আত্মদান করে 'ছলেন, (সেন তার 

কোন দোষ হয় নি)। নারীর কোন আঅপয়াধ মে, পুরযউ 

অপরাধ করেন । সর্ধবাপারে পুরুষাধীন বলে নান্ীদের ফোন 

অপরাধ হতে পারে না” , 

বলপু্ব্বক ধর্মাস্তরী করণ ও ধর্ষণ অন্দন্ধে স্মৃতির বিধান ৪৭5 

চীক। £-_“ব্যভিচারিণী শ্রী নিশ্চয়ই হৃত্যার যোগ্য, নতুবা! 
. কুজসন্করের উৎপতি হবে-__-এই মতের নিরসনের জন্ত বল! 

হচ্ছে যে, পরধারগমন রূপ মহাদোষে পুরুষেরই অপরাধ হয়, 
কারণ নারীকে পুরুষ প্রার্থম। করেন বলেই এই মহাদোষ ঘটে । 

সুতরাং ( এই ছুক্ষাধে ) পুরুষই প্রথম প্রবৃত হয় বলে এই দোষ 

পুরুষেরই | যদ্দি বল! হয় যে, নারীরও এই কাধে অন্রমে।দন 

আছে বলে ঠারও অপরাধ ছয়. তার উত্তর এই যে, নান্বী 
পতিজ্ঞানেই পরপুরুষকে আত্মদান করেন বলে তিনি ব্যভি-. 

চারি হন না । এইইজক্স উপসংহারে বল] হচ্ছে যে, নায্সীর 
কোন অপরাধ হয় না। বন্ততঃ, সর্ধকাধে নারী পুরুষের অধীন 

ব'লে বলাৎকারক্ৃত ব্যভিচারাফিতে নারীদের কোন অপরাক 

হয় ন!।” 

মহাভারতে অপ এক স্বলে বল! আছে /--“ন তু স্তরিয়া 
ভবেছেোযষে ন তু স' তেন ডিপাযতে ৪ ভে'জনং হম্তর] শুগং 

চাতুর্মাসো বিধীএতে । খ্রিয়ন্ডেন প্রশ্থধ্যস্তি ইতি বর্মবিদো 
বিহু 8 শ্রিয়াস্বাশঞ্ষতাঃ পাপাঃ শোপগম্যা বিজানত] | 
রজপা ত' বিশ্ুদ্যন্তে ভ'মন! ভাঞ্চনৎ যথা ॥” (শাস্তিপর্ধ, 
রাধর্মপর্ব, ৩৫.২৮-৩০ )। 

অর্থাৎ “নারীর কোনে! দোষ হয় না, তিনি দোষে চ্পু হন 
ন]। (মহাপাতক করলেও ) ভার] চতুর্মাসব্যাপী পারণব্রক্ত 
দারা শুদ্ধি লাভ করেন-__ধর্ধবদূদপের এই মত। পঞ্জিতগণ 

নারীধের মানপিক বা! একবার মাএ কৃত পাপকে গুরুতর ঝলে 
যনে করেন না । সেই পাপ রজঃখার। শুদ্ধ হয়, যেরূপ তন্দ 

দ্বার! পানর তদ্ধ হুয়।” 

অন্রিসংহিতা, অত্রি্মৃতি, বশিষ্টস্মৃতি ও 
বৌধায়ন স্মৃতি 

এই স্মৃতি হলি জণত প্রাচীন, এবং এদের সবগুলিতেই প্রান 

একই প্লোক উদ্ধত করে প্রমাণ কর? হয়েছে যে' নারীরা সধদাই 

পবিএ, সেজজ তাদের কোন অপরাধ হতে পায়ে নাঃ বল- 

পূর্বক ধধিতা নারীদের ত্যাগ অবিবেয । অজিশ্বতর প্লোক- 

গুলি নিয়লখিত রূপ । অগিসং'কতার (লোক ১৯৩-১৯৮ ) 

গ্রর অনেক খুলি উদ্ভুত জাছে, বশিশ্টস্বতিতে (প্লোক ২৮।১-১০) 

এর সবগুলিই হুবন্ধ পাওয়। যায় ॥ এবং বৌধায়নস্থৃতিতে 
(০।৬৩-৬৪ ) এর মধ্যে কযেকটির উল্লেখ আছে। 

হূলদংস্কত £_-“ন শ্রী ছুস্ততি জাছেণ ন বিপ্রো বেদপারগঃ। 

নাহংপো মৃত্রপুরীষেণ নারর্দহনকর্মণ! ॥ বলাংকারোপভুক্তা 

বা চৌর্হ্স্খগতাপি বা। স্বয়ং চাপি বিপন্ন! ব। যদ্ধি বা! বিপ্র- 

বান্ধত! 8 ন ত্যাঞ্জাদুঘিতা নারী নাস্তান্ত্যাগো বিধীয়তে। 
পু্পকালমুপাশীত্ব খ£কালেন ভধ্যতি ॥ ভ্দ্িয়ঃ পবিআমতুলং 
নৈতাহ্ষ্যন্তি কেনচিৎ। মামি মাসি রজো হ্যাসাং হুক্ষতান্- 

পকর্ধতি ॥ পূর্ধং ভ্রিয়ঃ বুযৈভূক্তাঃ সোমগন্ধরধবন্িতি; | তুজ্যতে 
মাহুষৈ পশ্চান্সৈতা হুয্যত্তি ক্ছিচিং £ অসবণেন যো গর্ভ: 



আবানলা ১৫৩ 

স্রীণাং যোনৌ। নিষিচ্যতে | অন্তন্ধ! ভু বেপারী যাবচ্ছল্যং ন 
মুঞ্চতি ॥ নিঃন্ছতে তু তত শলো রজসোহপীহ্ দর্শনাৎ । ততঃ 
লা শধাতে নান্সী বিল! কাঞ্চনোপমা 8 সোমঃ শোৌচং দক 
ভালাং গঞ্ষশ্চ শুভাং গিরম্। পাবকঃ সধমেধ্যত্বং তম্মা ধলযাঃ 

ভিরঃ॥ ব্যঞ্জনেযুচ জ্াতেযু সোমে! তূঙ্ঠ.ক্তে চ কমকাম্। 
পয়োধরেয়ু গঞঙ্চবা রজস্যত্রিঃ প্রতিষ্ঠিত: ॥ ভশ্খন! শুধাতে কাংস্ং 

তাত্রময্লেন শুধাতি | রঞ্গস| শুধাতে নারী নদী বেগেন ভুধ্যতি ॥ 
গোকক্ীষেণ রজতং সুবর্ণ, চাপি বারিণা । আকরাঃ শুচয়ঃ সর্বে 
বর্জরিত্।! স্বরাকরম্ ॥ আগনং শয়নস্থানং শ্রীমুখং কৃতপং ধুম । 

ন দৃষরত্তি বিদ্বাংসো! যজেযু চমসং যথা ॥ মক্ষিকাপত্ততির্ধারা 
ভূমিন্তোয়ং হুতাশনঃ | মার্জারশ্চৈব দর্বা চ নকুলশ্চ সদা শুচিঃ ॥ 

বংসঃ প্রঅবণে মেধাঃ শক্কুনিঃ কলপাতনে। গ্িয়শ্চ রতি- 

সংযে:গে খা স্বগএরহণে শুণচঃ ॥ পাছুকে খগ্জতো মেধ্যে হৃষ্টমার্গে 

ছ্যপাশহে!। খগ্রং কৌপীনকে মেধাং আিয়ে! মেখ্যান্ত সর্বতঃ ॥ 

অকান্নৌ মুখতো মেধো! গাবো! মেব্যান্ত পৃষ্ঠতঃ। ব্রাহ্মণাঃ 
পাদতো মেধ্যাঃ শ্িয়ে! যেধ্যাস্ত সবতঃ ॥” 

বঙ্গাঞ্ছবাদ £---+উপপতি কর্তক শ্রী দোষহ্ষ্ট! হন না, 
বেদজএ্রান্ধণও (বেদোপন্দ্ হিংশামুলক কর্ম দ্বারা) দোষহ& 
হন না। জল মুত্র পর্ীষ দ্বারা এবং আগ ( পরশু বোর ) 

জবাছুকার্য ্বার। দোষহু& হয় না। বলপূর্বক উপতুক্ঞা, অথবা 

চৌরহশ্ঞগতা, আথব! স্বয়ং বিপন্ন, অথবা প্রতারিত। নারী 
অর্ঠযত! বলে তাযাজা! নয়, তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। 

ক্কড়কালে শির্দি্ কাল আতিজ্রম করলে তিশি ভদ্ধ! হন। 
নারীরা অড়ল প'ব্ত। ভাজন, তার। কিছুতেই দোষছ&1 হন 

না। প্রত্যেক য'সে খতু এদের দোষ অপকরণ করে। 

পর্বে নারংর! সেম, পন্ধব ও আগ্রি--এই দেবতাগণ কর্তৃক 

উপভু্া হয়েছিঞ্েন। পরে মাথ্ষ তাদের উপভোগ করে, 
( সেজগ ) তার! কোনপ্রকারেই দোষছুধ্! হন না। অসবর্ণ 

কর্তৃক যে গর্ভ নারীতে নিষিক্ত হয়, সেই গর্ভ যত দিন পর্যন্ত 

নি:ক্ত না ছয় তত দিন শাখী অশুগ্জ। থাকেন। কিন্ত গর্ভনি:স্থত 

বার পরে এবং রক্ষোদশনের পরে তিনি বিমল কাঞ্নের 
ভায় শদ্ধা হন। তাদের সোম গশুচিত1, গন্ধব গুভবাক্য ও অগ্নি 

লর্বপবিত্রত। দান করেছেন, সে জঙ্ট নারীরা নি্চলুষা। কাংস্ত 
পান্জ ভন্ম ছারা ও আান্পাত্র জয় ছারা শুদ্ধ ছয়। নারী রজঃ 
দ্বারা ও নদী বেগ দ্বারা শুদ্ধাহয়। রোৌপ] গোময় দ্বারা, বর্ণ 
জলন্বার! গুদ্ধ কয় । সুরাপাত বাতীত অপর সকল পাত্রই শুচি। 

বিদ্বান্গণ যেক্সপ যজ্ঞে যন্রপাআাদির় নিষ্দ। করেন মা, সেকপ 

আসন, শয়নন্বান, শ্রীধখ, কুশ (বা কম্বল) ও খুরেরও নিচ্গা করেন 
মা। ভ্রমরপুঞ্, জলবার, ভূমি, জল, অপ্রি, মার্জার, যক্ডঞহাতা ও 

নকুল সর্বদা শুচ। গোবৎস ছুষগ্ধ ক্ষরণ সময়ে, পক্ষী ফলপাতন 
সময়ে, নারীরা র£ত-সংযোগ সময়ে ও কুকুর স্বগ গ্রহণ সময়ে 

তণচ হয়। খঙ্কের নিকট গ:হ্ক! এবং ছ্র্গম মার্গে পাহুকা শুট । 

বন্ত্রের মধ্যে কৌপীন গুটি, কিছ নানীর! সর্ধত শুটি। অজ ও 

“জুঙয় শ্লোক আছে। 

অন্থেহ ঈথ পবিত্র, গাভীর পৃষ্ঠ পবিত্র, ভ্রাহ্ছণের ১রণ পাঁবস্র, 
কিন্তু নারীদের সর্বত্র পবিত্র |” ( অভিস্বাতি ৫1১-১৬ )। 

অন্রপংহিতায় ধর্ষিতা নান্রীদ্দের প্রায়শ্চিত সম্বন্ধে নি 
লিখিত নৃতন ছুটি শ্লোক জাছে। 

মূল সংস্কত £_ *“সগভূভ1 তু ঘা নাত্বী গ্নেছর্বা পাপকর্মভিঃ। 
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধে)ত ধতুপ্রশ্রবপেন তু & বলাদ্কতা স্বয়ং বাপি 
পরপ্রতারিতা যদি। সংৃত্তুক্তা তু যা নানী প্রাজাপতে]ন 
শুধ্যতি।” ( অভ্রিসংহতা ১৯৭-১৯৮ ) ॥ 

বঙ্গা্থবাদ £-_-“ষে নাবী গ্রেচ্ছ বা পাপিষ্ঠ কর্তৃক একবার 
উপতভুক্ত! হয়েছেন, তিন প্রাজাপত) « তানষ্ঠান ও খতু দ্বার 

শুষ্কা হম। যেনারী খলপূর্যক অপহৃত অথব। স্বয়ং প্রতাখিতা 
হয়ে একবার উপভূষ্ত1 হরেছেন, তিন প্রা্জাপত্য ব্রতাহুষ্ঠান 
ধার! শুষ্া। হন।” 

অঞ্জি সংহিতা বিধশ্মা শ্রী সংস্পর্শহ্& পুরুষের জন্গও নিয়- 
লিখিত প্রায়শ্চিঞ্জের বিধান আছে। 

মুল সংস্চত £--াশরয়! ব্রেচ্ছন্ড সম্পর্কাচুদ্ধিঃ সান্তপনে তথা] । 
তগ্তরুচ্ছং পুনঃকৎা শু৬রেধাতধীয়তে । সংবতেতি যখ। 
ভাষাং পথ্য! প্লে্ছসা সঙ্গতাষ। সচেলং পানমাদায় ঘ্বত 

প্রাশনেন চ।."শচাঙ্াপ-ব্রেঙ্ছ-শ্বপচ-কপালব্রতধা প্িণ: অকামতঃ 

িয়োগত্ব। পরাকেন বিশুধ্যতি |” ( অঠিসংহতা, ১৮০-১৮১, 
১৮৩) 

বঙ্গান্থবাদ £-_জ্েচ্ছ শ্রর সংস্পর্শে আপিলে সাঞ্পনগ্ত 

ঘ্বার! শুদ্ধিলাভ হয়| পুনরায় তপ্ত৫চ্ছ, সাধন করে শুদ্- 

লাভ হয়। স্নেচ্ছোপতুণ্ত1 ভার্খার সহত ব্যবহার করলে সবস্ত 

দান ও ঘ্ৃত তোজন দ্বার' শুগল!ত হ্য়।...অ:নচ্ছা সত্তবে চাল 

শ্রেচ্ছ, স্বপচ ও কপালএতধাক্সীদের খ্রীগমন করলে পণাক- 
ভ্রতানু&ান দ্বার] শুদ্ধিল[ত হয় ।” 

মনুশ্মৃতি, যাজ্ঞবক্কান্মুতি ও বিফুস্মৃতি 
মহ্ুস্থতি প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বতিজপে সযাজে সম্বানার্হ 

হয়েছে । যাজ্বক্ষাস্থতিও অতি প্রাচীন । মন্রস্বতিতে একটি 

তাতে বলা হয়েছে যে বপপুক কত 

কাধাদি অর্থশুজ বলে কতাার কোন অপরাধ হয় না। ল্লোকটি 

নিয্লখিতক্জপ £--- 

মূল সংক্ষত $__“বলাগ্ত্তং বলাতুস্তং বলাদৃযচ্চাপি 

লেখিতম্। সর্ধান্ বলকুতানর্থানকুতান্ মনুরত্রবীৎ |” ( মন্তু- 

স্বৃতি ৮1১৬৮) । 

বঙ্গানুবাদ £-_“খলপূর্বক যা! দত হয়, বলপূর্বক যা 

হয়, বলপুর্বক য! লিখিত হয়, থলপূর্কক যা কত হুয়মন্ 
বলেছেন ঘে, সে সবই অকৃত অর্ধাং অর্সন্ধ।” 

অন্ত এক স্বানে মনু অনিচ্ছাক়ত ও ইচ্ছাকত পাপের মধ্যে 

প্রন্তে্ বোধাবার জঙ্ বলেছেন যে, কোনো কোনো পঙিতের 
মতে অনিচ্ছাকৃত পাপেরই কেবল প্রাহশ্চিতত বা ক্ষালন সম্ভব, 



ফাল্গুন 

ইচ্ছাকৃত পাপের নয় | মন্ুর মতে, অলিভার পাপের জন্ত 

কেখল লঘু প্রায়শ্চিভেরই প্রয়োজন, যেমন বেদাভ।স। কিন্তু 

ইচ্ছারত পাপের জঙ্জ অগা গুরু প্রায়শ্চিভও অত্যাবন্থক | 

ল্লোক ছুটি এইঝপ-_ 

হুল সংক্কত :-..অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়ন্চিভং বিছ্বুধাঃ। 
কাষকাররুতেহপ।াছরেকে শ্রতিনিদর্শনাৎ । অকামতঃ ক্তং 

পাপং বেদাত্যাপেন শুদ্ধাতি। কামতগ্ত ক্ষত মোহাৎ 

প্রায়শ্চতৈঃ পৃ ম্ধৈঃ 1” ( মহুসংহিতাঁ, ১১1৪৫।৪৬ ) 
বঙ্গান্ৃবাদ £...কোনো কোনে পঞ্চিতেরর মতে (কেবল) 

অনিচ্ছা;ত পাপেরই প্রায়শ্চত্ত আছে । কেহ কেহ শ্রুতি 

প্রমাণের উপর শির্ভর করে খলেন যে ইচ্ছাকৃত পাপেরও 
( প্রায়শ্চিও সম্ভব )। জনিচ্ছারত পাপই বেদাত্যাসে শুদ্ধ হুয়। 

কিন্ত মোহবশতঃ ইচ্ছগাক্ত পাপের ক্ষালন পৃথক পুথক 

প্রায়'শ্ণ্ড গ্ারাই সম্ভবপর |” 

যাঞ্জবক্ষা শংহ্কিতায় লেখ/প্রকরণে একটি ক্লোকে বল! 

হয়েছে যে বলপুধক বা ছলপূর্বক য! লিখিত হয় তা অপ্রমাণ। 
এই মিয়ম্টি 'নঃপন্দ্ে অগাঞ বিষয়েও সমান প্রযোজ্য । 

মূল সংক্ষত £.-_ “বিনাপি সাক্ষিভর্মেখ্যং, শ্বহ্স্ত লিখিততত 

যং। ত শমাণং স্বহং লেখ্যং বলোপধিবতাদতে |” যাঞ্বক্ষ্য- 

সংগত, ৯১। 

বঙ্গানুবাদ £--সাক্ষী বাতীত ও স্বহণ্তে লিখিত লেখা 

(ঘণিল) প্রমাণ বলে পরিপণা কি্ড যা বলপুর্বক ও ছলপুর্বক 

লিখিত হয়, তা প্রমাণ নয় |” 

বিষ্ু-সংহিতাতেও এই একই কথা জাছে। 
বল সংক্কত £__-তদ্রলাতকারিতম প্রমাণম্। 

সর্ব এব। ( বিষু।-সংছ্িতা ৭৬-৭ ) 
বঙ্গা্গবাদ £--“খলপূর্বক সাধিত ( লেখ্য ) অপ্রমাণ, ছল- 

পূর্বক সাঁধতও তাই। 

বৃহৎ-্যমস্্তি , 
হৎ-যমস্থ্বতির মতেও বলপূর্বক খর্মাপ্₹রিত ব্যক্তিদের জনও 

প্রায়শ্চিত্ত জাছে, এবং সেজঞ সমাজ তাদের ত্যাগ ফরতে 

পারেনা । লোকটি এইবপ-- 

মূল সংক্ত £_-“বলাক্ষাসীফতা! যে চ র্নেচ্ছ-চাগাল-দ ্ব্যতিঃ। 
অণ্ডভং কাত কর্ম গবাদি প্রাণিহিংসনয্। প্রায়শ্চিতং চ 

ছাতব্যং তারতম্যেন বা দ্িজৈ: ৪” (বৃহত-্যদস্তি ৫1৫-৬ ) 

বঙ্গাহ্ছবাদ £__-“খাদের জ্রেচ্ছ, চগঙাল ও দন্গা বলপুর্বক 

দ্ালনূপে পরিণত করেছে এবং ধীর! গবাদি প্রাণিছিংসান্ধপ 
অণ্ডন্ত কর্ম কততে বাবা হয়েছেন, তদের জণ্ত এ সবের তার- 

তথ্যাহুদারে প্রারশ্চিত্রের বিধান করা ব্রাক্ষণগণের কত'ব্য ।” 

দেবলম্মৃতি 

এই সৃতি বতমানে ছুক্প্রাপ্য । সমগ্র স্বতি£তেই বলপুরক 
বর্ষান্ত'়তকরণ ও ধর্ষণের বিষয়ে বিবিধ প্রায়শ্চিন্তের বিধান 

উপবিষ্কতাশ্চ 

বলপুর্্বক ধ্মস্তরীকরণ ও ধর্ষণ সম্বন্ধে স্থির বিধান 
০০ 
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আছে । পা তিট ৰা তার সমগ্র বঙ্গানুবাদ এ স্থলে দেওয়! 

সম্ভবপর নয় বলে, বাংলা সারাংশ মাত্র প্রদত হচ্ছে। 

১। যণ্দধ কোন ব্যক্তি বপ্পুবক বিধর্মী কতৃক নীত হয়ে 

অপেয় দ্রবা পান, অতক্ষা দ্রব্য তক্ষণ এবং অগম্য ম্রী গমন 

করতে বাধা হন, তা হলে ব্রাহ্মণ প্রমুখ চতুবর্ণ এবং ঈশ 
অবঞ্ার কাল ভেদে নিক্সলিখিত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হবে। 

(ক) এক বতসর কাল এই অবস্থায় থাকতে বাধা হইলে, 

ব্রাক্ষণের পক্ষে চান্জায়ণ ও পরাকব্রতের অনুষ্ঠান আবহ্কক। 

কষ্ণপক্ষের প্রতিপদ চতুর্দশ গ্রাস, খিতীয়ায় ভরয়োদশ, এই রূপে 
ক্রমশঃ এক এক গ্রাস হ্রাস করে চঠ্দশীতে এক গ্রাস মান 

ভোজন ও অমাবস্তায় সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। পুনরায় 

শুরুপক্ষের প্রতিপদে এক এাস, দ্বিতীয়ায় ছুই গ্রাস, এইকপে 
ক্রমশঃ এক এক গ্রাস বৃদ্ধ করে পুণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস তোজন 

সংযতচিতে করতে হবে । এই প্রতেব নাম *চান্ছায়ণ” | 

ঘ্বাদশ ধিন উপবাপ করার নাম “পরাক” ব্রত । ক্ষ'তরকে 

একটি পরাক ব্রত এবং পাদ€চ্ছ, ব্রত করতে ছবে। এক দিন 

দিবদে একবার মাত্র ভোজন, এক ধিন রাজিতে একবার মাজ্ 

ভোজন এবং এক দিন উপবাস করার নাম “পাদকচ্ছ, |” 
বৈশ্তের অধপরাকব্রত সম্পাদন, অর্থাৎ ছন্নগিন উপবাস, এবং 

শুদ্রের পাচ দিন উপবাপ কর কর্তব্য (প্লোক ৭-৯)। 

বিধর্মী কর্তৃক বলপুধক নীত কোনো বার্ডির দণ্ড ও মেখল! 
অপন্ধত হলে, তিনি সংস্কার প্রমুধ সব কার্ধে ( যখ।--বিবাহ্, 

শ্রান্ধ প্রভৃতিতে ) বযথাবিধি জকারী থাকবেন। কিন্ত 

শুদ্ধলাতে ইচ্চুক হলে তাকে ব্রাহ্মণগণকে ধেন্। ভুমি ও 

ছর্ণ দান করতে হবে । অভথ! তিনি কুটুহ্বগণের সঙ্গে পংস্তি 

তভোজনে অণবকারী হবেন না। (ল্লোক ১২-১৩)। 

(খ) যিনি বংসপাধিক কাল বিধ্ষধা কক বলপুবর্ 
মীত বা অপহৃত হয়ে থাকবেন, তিনি উপরি উক্ঞ প্রায়স্চিত 
অম্পাদনের পরে গঙ্জাল্গানের দ্বারা শুদ্ধ হবেন (শ্লোক ১৫)। 

(গ) যিনি পঞ্চ, যু, সপ্ত, বা! দশ থেকে বিংশতি বৎসর 

বিধর্মী কতৃর্ক বলপুর্বক নীত ব! জপহাত হয়েছেন, তিনি হট 
প্রাজাপত্যব্রত পালন করে শুদ্ধি লান্ত করবেন (ক্নোক 
৫৩-৫৪ )। একটি প্রাঙ্ষাপত্য ব্রত ভ্বাশ দিনব্যাণী। এর 
মধ্যে প্রথম তিন দিন একবার মার প্রত্যুষে, দ্বিতীয় তিন দিম. 

একবার মাজ সন্ধ্যার, তৃতীয় তিন দিন ভিক্ষালন্ধ অন্ন ভোজন, 

এবং শেষ তিন দিন উপবাস করতে হুবে। 

২। ধারা বিধর্মী, চঙ্জাল বা দস্যুকর্ৃকি বলপুর্বক দাসস্ 
ক্বীকারে বাধ্য হযেন, এবং গবাদি বধ প্রভৃতি অশুভ কার্ধ, 

তাদের উচ্চিষ্ট মার্জন বা ভোজন, উঠ, শুকর প্রভৃতির মাংস 
ভোজন, তাদের শ্রীলঞ্গ ও গেই শ্রীগণের সক্ষে একত্রে ভোজন 
করতে বাধা হবেন, তাদের জন্ত নি়লিখিত প্রায়ম্চিভের 
প্রয়োজন (মোক ১৭-১৯ )। 

(ক) এক মাস এই অবস্থায় থাকলে ভ্রাদ্ষণ, ক্ষতিয় ও. 



“৪1৬ 

বৈশ্ত প্রাজাপত্য এবং শৃন্ধ পাদরচ্ছ, ব্রতদ্ধার' 
করবেন । (ল্লোক ১৯-২৭)। 

(খ) হয়মাস বা তিন মাস বিধর্মার সঙ্ষে বসবাম করলে 
খুক্সের পক্ষে বথাক্রমে পরাক ও অরধপিরাক ব্রত অনুষ্ঠান 
করতে হবে (শ্লোক ২৭)। 

(গ) একবংসপ্নকাল বিধ্ষার সঙ্গে বসবাস করলে ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত চান্দ্রায়গ্ ও পরাক এবং শুর চান্্রায়ণ ব্রত ও 
'যবমিশ্রিত জলপান ছার! শুদ্ধ হবেন। (প্লোক ২০, ২৬)। 

(ঘ) বৎসবাধিক এই অবস্থায় থাকলে, হিজশ্রেষ্ঠগণ 

বতাক্ প্রায়শ্চিণের বিধান দেবেন (শ্লোক ২২)। 
৩।' বিধমীর সঙ্গে একজে বসবাস, আলাপ ও ভোজন 

করলে নিয়লিখিত প্রারশ্চিত্তের প্রয়োজন । 
এক থেকে পাচ দিন এই সখ করলে গোমুত্র, গোময়, 

গোক্ষীর, দধি ও খ্বত বথাকঞ্রমে একটি, ছুটি, তিনটি চারটি ও 

পাচটি গ্রহণ করতে হবে। (লোক ৭৫৭৭) তদুরধরেও 

পঞ্চগব্য গ্রহণের বিধান আছে। 

৪। চভুধণে র যার! গ্লেচ্ছ বা চৌর কর্তৃক অপহৃত হয়ে 
বনে বা বিদেশে নীত হন, এবং ক্ষুধা" হয়ে বা ভয়বশতঃ 

অতক্ষায তক্ষণ করেন, তার! গদেশ পুনঃপ্রাপ্ত হলে নিক্কৃতিলাত 

করেন। এ সপে ত্রাণ একট কুচ্ছ বা প্রাজাপত্য, ক্ষত্রর 

খর্ব রুচ্ছ, খেশ্ত এক পাদ কম, শুত্র এক" পাদ কম রুচ্ছূ ব্রত 
পালন করবেন (শ্লোক ৪৫-৪৬ )। 

৫ | (ক) নাগীর] যি বিধ্মী কতৃক অপদ্ৃতা হয়ে বঙ্গপুর্বক 
ধর্ধিতা হন তা] হলে ত্রাহ্মণী এক পরাক ব্রত এবং ক্ষাত্রয়! বৈষ্তা 
ও শুত্রা ঘথাঞ্ডজমে এক এক পাদ কম পরাক ত্র দ্বাঃ] শুদ্ধিগা1ত 
করেন ( প্লোক. ৩৭ ]। 

ভদ্ধিলাত 

: (খ) যারা ধধিতা হন নাই ব| অভক্ষা ও শ্লেচ্ছান্ত ভক্ষণ 

করেন নাই, তার [অররাস্র এত দ্বারা জন্ধা হন (শ্লোক ৩৯) 

(গ). চতুবর্পের ধে নারী স্বেচ্ছায় ব! অনিচ্ছায় বিধর্মী 

কর্তৃক সঙ্জান সন্ভাবিতা হয়েছেন এবং অতক্ষ্য ভক্ষণ করেছেন, " 
তিনি সান্তপন কৃচ্ছ ব্রত পালন ও ঘ্বৃত লেপনঘারা বিশুদ্ধা হন। 
(প্লোক ৪৯): প্রথম দিনে সম্পূর্ণ উপবাস, দিতীয় থেকে 

ষষ্ঠ দিনে যথাক্রমে মাএ গোমুত্র, গোময়, গোছদধ, দাধ ও মৃত 

ভোজন এবং সপ্তষ দিনে কেখপ কুশোদক পান--এই হ'গ 

পকৃচ্ছ, সাস্তপন” ব্রত ॥ 

(থ) অসবর্ণ কতৃক যে নারী খঞ্তানসপ্তবা হন, তিনি 
সন্তান জন্মের পুর্ব পর্যপ্ত অশ্ু্ধ। থাকেন, কিন্তু তৎপর়ে তিনি 
বিমল কাফনের ভায় শুদ্ধা হন (শ্লোক ৫১ )। 

: অঙ্গিতিবর্ধ বৃদ্ধ, এবং উদযোড়শ বর্ধ বালক, নানী ও রোগীর 

পক্ষে অর্থ প্রার়ণ্িণতই 'যথে্। পঞ্চ থেকে দশ বৎসরের 

বালকের পক্ষে ধয়ং প্রার়শ্চিত্রের গানে পিতা, বা যিনি লালন- 

পালন করেন ব| এপ শ্ষষ্ড কেছ প্রায়শ্চিভ করবেন । 

প্রবানা ১৩৫ 

মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রোন্ত অষ্টবিধ বিবাহ 
মহাভারত ও শ্বৃতিশান্রে অঞ্টবিধ বিবাহের উষ্লেখ আছে। 

যখা-__ব্রাক্ম ব৷ উপমুক্ত পাঞ্রকে খয়ং আমগ্্রণ করে সুসাজ্ছিতা 

কঞ্জাদান ; দৈধ বা হজেপ পুরোছিতকে সুসহ্জিত কপ্ছাদান ; 
আর্য ব! খরের নিকট থেকে গোবধীবর্দ এহণ করে কভাদান । 

প্রাজাপত্য বা যে স্থলে হয়ং বরই কছ] প্রার্থনা করেন; গাঙ্ 

বা খর কন্ার প্রেষমূলক ও পরস্পর স্থিরীঞত বিবাহ ? রাক্ষস 

বা কঞাপক্ষীয় লোকদের হত্যা ও তাহাদের গৃহাি ধংস 
করে রোক্গমানা অনিচ্ছুক কম্তাকে বলপুধক হমনণ করে 

বিবাহ ; পৈশাচ বা শিঞ্িতা, মদ্যপাশমণ্তা অথবা উ*%৩1 কঞ্ছ।- 

গমন। এর মধ্যে, সকলের মতেই, প্রথম চা প্রকার বধাহ্ 

“বর্ম” বা বর্মপঙ্জত ও আহশসঙ্গত | গাঙ্গব বিবাহ সন্ব্জে মত" 
ভেদ আছে। মহাভারতে পাক্ষদ ও আাগুর বিবাহকে “অধর্ম” 

ব1 ধর্সঙ্গ ত ও আহনসঙ্গত শয় খলে নিন্দা করা হয়েছে, এখং 

একপ তথাকথত বিবাহ কোনগঞ্রমেই করা উ“চত শয় বলে 
বিধান দেওয়া হয়েছে ("পৈশাচশ্চাঙ্রশ্চৈব ন কাব 
কথকন”। অআথ্শাসন পর্খ, ৪81৮৯) | এহ একহ পর্বে 
পুনয্নায় বলা হয়েছে যে, 'অনিহ্ুকা বমাহীকে বলপুব্বক বিবাহ 
করলে অঞ্চতমত শ«কগামী হতে হয় (অগ্ছশাসন পৰি ৪৫।২২)। 
মহাভ1পতের আদ পরবে অথগ্ ভীম ক্ষায়ের পক্ষে কঙ্াপ- 
হুরণপুখকি বিবাহ ধর্মসঙ্গত খলে শির্দেশ দিয়েছেন ( আধি 
পর” সম্ভব পর্ব, ১০২ অধ্যায় )। ক একপ বিবাহকে 
সাধারণ রাক্ষপ বিবাহ বলা ৮লে মা, কা্ণ কন্কাএ আতীয়- 
জনকে আক্রমণ ও হত)। কর! হলেও, এস্টলে কন স্বয়ং 

অনিক্ুক। নন । তাঁম্মও কাশরাজের তিন কঞ্জাকে খ্ীয়্ ভ্রাতা 
জন্ড হরণ করেন। ক প্রথমা কথা অর্থ এই বিবাছে 
'অশিদ্ধুকা ছেপে তি।প তৎক্ষণাৎ তাকে সু দেন। স্জন্রা 

হরণও পাক্ষপ-[ববাহ পয়, কারণ ধক্ং সভধ্রার এ বিখাছে 

পু সন্মতি ছল । সেঞগ মহাভারত কর্ধাপি অনিষ্ছুকা কঙ্গাকে 
বলপুবণক বিবাহ ধর্মসঙ্গত এ কথা খলেন শি---অশিশ্ছুক অঃত- 
ভাখকের গৃহ তকে 'খবাহেচ্ছুক! কণ্তকন সহিত পলায়ণহ যে 
ক্ষার্ডয়ের পক্ষে দোষধাবহ শয়-_এই কেবল বিহত হয়েছে। 
মন্গুও ঘখন বলেছেন তে গাঞ্গর্ক ও র্নাক্ষম খিবাহ ক্ষ'ওয়ের 
পক্ষে ধর্মণঙ্গত বলে স্বত আছে (৩।২৬), তিনিও কেবল উপরি- 

উক্ত বিবার কথাহ বলেছেন, আঁনচ্ছুক। কুমাণীকে খলপুর্বক 
বিবাহ করা নয্ব--কারণ, তার আগে শ্লোকেই স্প& বণা 
হয়েছে যে, শেষ ছুটি, জর্থাৎ প্লাক্ষস ও পৈশাচ “অবধর্ম)” এবং 

আলুর (আইনসঙ্গত হলেও ) ও পৈশাচ বিবাহ কদাপি করা 

উচিত শয় (৩,২৫)। একসপে মগ, ব্ুহদ্পাত, শারদ প্রয্খ 
স্বতিকারগণ সকলেই একমত যে ব্াক্ছস ও পৈশণ্চ বিবাহ 
জর্থাং বলপুর্বক অ্নচ্ছ,কা কাকে বিখাহ সম্পুর্ণ্পেই 
“অধর্ময | সুতরাং জায় ও যুঞ্র কথ! বাদ দিলেও হিন্দু 
শান্ত্রাগ্ুসারেও খলপুখক বিবাচ্ছ হিশুসমাজে ধর্ম সমাজ, 
আইন কোনদিক থেকেই সিঞ্জ লে শ্বী৪ত হতে পারে না। 
সেজন্য বলপূর্বক বিবাহিত নানীর তথাকাঁথত বিঘাহ যে 



ক্ষান্ত রঙ 
সকল দিক থেকেই সম্পূর্ণ অজিদ্ধ বনানে পঙ্িতমগুলীয় এই 
বিধান কেবল বে ন্যায় ও বুক্তিসঙ্গত তাই নয়, লামসম্মতও 
নিশ্চয় । অবঞ্ঠ শাছের চেয়েও ঘড় কথা ভাযধর্ণ ও মুভি-_ 
ঘা ন্যায়বিচার ও যুক্তিসঙ্গত তা শাহ্বসম্মত হলেই অবনত 
ভাল, কিন্ত ন! হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আছ পর্যস্ত আমর! 

ছোট্ট বড় সব কথাতেই শান্ের দোহাই দিতেই অভাত্ত এবং 
শাস্ত্রের অনুমোদন না পেলে আমাদের মনের লন্ধটিও হয় না। 
সেজদ্য বিশেষ করে বত'নানে এ সব লাছিত মরনান্নীদে 
মানসিক তৃন্তি ও সাস্বনার জতভত আমাদেক় শাছের এই সকল 
উদ্ধার ও উন্নত মভবাদগুলির সমাজে বছল প্রচার হওয়া! কর্তব্য। 

নব-সন্গ্যাস 

জীবিভূতিভূঘণ মুখোপাধ্যায় 
২৬ 

নানী পুরুষকে করে পূর্ণ। চম্পা ও টুলুর বিষয়েও তাহাই 
ফরিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে নিজে হইয়া উঠিতেছে পূর্ণতন ।-_ 

কয়েক দিন পরের কথা৷ সন্ধ্যা উতরাইয়! গিয়াছে । টূলু 
কতর্ণপাড়ায় তাহার কাকার বাস৷ হইতে কিরিতেছিল | অঙ্গে 

পোষ্ঠ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কের একটা পাস-বুক থাকে ওর সর্বদা । 
সাধুসঙ্গে পরলোকের পথ অনুসন্ধান করিষার সময়ও ওটা 
দরকার হইত। বইটা আনিতে গিয়াছিল। কাকার সঙ্গে 
সাক্ষাংকারটী! এড়াইবার জন সন্ধ্যার অল্প একটু আগে বাহির 
হইয়াছিল; & লময়টায়ই বিক্রয় বেশী, তিনি দোকানেই 
থাকেন। 

যখন সেই তেমাথার কাছষ্টায় আলিয়াছে যেখান থেকে 
বস্তির র্বান্তাট! নামিয়া গেছে, টুজুর মনে হইল স্কুলে বা তাহার 
বাসায় হঠাৎ একট। হটপোল উঠিল। তা্ছার বুকটা ধড়াস্ 
করিয়! উঠিল, _'এতধিন যে আশঙ্কা করিয়াছিল, শেষ পরধস্ত 

কলিলই নাকি সেটা? বেশ উ“চ্ হুইয়! উঠিয়াছে আওয়াজটা, 
যেন আট-্রশ জন লোকের একটী মিশ্র কলরব। ভাল 
করিয়! শুনিবার অন্ত টুলু দাড়াইয়া পড়িল একটু, ভয়ে বুকের 
ক্পন্গনটা! আরও ক্রত হুইয়! উঠিয়াছে,_ ম্যানেজার শেষ পর্যস্ত 
ঘটাইলই কাট! 1 উপয়ে উপয়ে একট! অন চাল দিয়া, 
নিজেও জঅনে-জমিন থেকে লরিয়া পড়িয়া_টুলু বেশ যখন 
অসতর্ক, নিষ্বের সম্বক্প কার্ধে পরিণত করিল 1." ব্যাপারটা! 
বুবিবার জন সেকেও কয়েক ধ্ৰাড়াইয়াছে, তাফার মধ্যে 
সমস্টুকু পরিফার হুইয়! গেল ।..'প1 চালাইয়! ছিল । তিনটি 
অলোক রহিয়াছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলের শিশু 
পর্যন্ত ॥ কি মতিচ্ছন্ন ছইল তাহার যে সবাইকে এই ছধিপাকের 
মধ্যে টানিয়! আনিল | 

গোলমালের মধ্যে বনমালীর গলা একটু স্প্-_“নেকালে! | 
“পুরা বেয়োক হারানজাদার! | ধুঅটি করে ফিলবোক 1...” 
উত্তরে যে আওয়াজ হইতেছে গনেগুলা 'অম্পঃ,--অনেকগুলো 
উগ্র কঙ্ঠন্ব় যেন অড়াজড়ি হইয়া! পিয়াছে।.. টুঙ্থু চড়াই 
ভাঙিয়! ছুটিতে আরম কছিল। চিন্তায় বেন আট পাছা 
থাইতেছে।, হারার 

গী ০ দ্ধ 

স্ুলের খানিকটা! কাছে জানিয়! পড়িতে গোলমাল হঠাৎ 
থামিয়া গেল। টুলু হুটিয়াই আসিতেছে, দেখে বনমালী 
তাহার বাস! হইতে হন হন করিয়া এই দিকে চলিয়া 

আসিতেছে ? শন্নীরট! গতির বেগেই সামনেন্ দিকে ছুইয়া 
গিয়াছে, এক-একবার ঠেলিক্সা! পিছন দিকে ঘুরিয়া! শাসাই- 

তেছে-_“তুরা রোস্ ক্যানে'**কেমন না যাস দিখবো'** 
মরোদকা! বাচ্চা হোস তো তুর! থাকবি আমি না আসা তক, 
হু 1...” 

টূনু কটফের সামনে দাড়াইয়! পড়িল, প্রঙ্থ কমিল-_”কি 
ব্যাপার বনমালী ?” 

বনমালী আরও রাপিরা উঠিল, বলিল-__“হহীছে ব্যাপান্গ। 
বদধালীকে জিগ্যেস করবেন না-_উর কখণাটিতে কান দিবেন 

না, ব্যাপার হবেক নাই? হান দ্িখেন।"* '₹, বাহির হবেন 
না, দিখি হয় ফিনা বাহির |” | 

নিজের বোকেই ভিতরের দ্বিকে চলিয়া গেল । | 
চম্পা গেষ্টের পাশেই ছ্াড়্াইয়াছিল, মুখষ্টা কঠিন । একটু 

ভিতরে ছেলে কোলে করিয়া গ্রহলাদের বউ। 
টুল পর্ন করিল- “ব্যাপারখানা কি?” 

চম্পা নিধিফার কে বলিল-_*বিশেষ কিছু নয়,-_বস্তিন্ব 
সবাইকে দরদ দেখিয্ে বাদার তুলেছেন, বাসা বদ্ধি হুস্বে 
ধ্াড়িয়েছে ; নতুন কথ! কিছু নয়।” 
রখ! একটু ঘুরাইয়া লইল। প্রহ্লাদের বউয়ের ছবিকে 

চাহিতে সে কোন উদ্তরই দিল না। চম্পাই আবায় বলিল-. 
“যান, দেখুন, এর পরেও বদি থাকে সথ।” 

অন্তরের একট! যেন তীর বিতৃফার ধীরে বনে ভিতনের 
দিকে পা বাড়াইল। 

গুধিকে সব চুপচাপ । টু বিষূঢ় ভাবে জঞ্জনছ হইল । গিয়! 
ছুয়ার ঠেলির়! দেখে ভিতর হইতে বন্ধ, এ্রহিকে জুতা উপ্র 
গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ছাইয়! গিম্বাছে, ০50 দো 
দিয়েছে 1 খোল ঘোস্ব।” 

ভিতন্ন হইতে ছৃইটি গা খত কে উর হইদ-_+ফে 
ঘটে 1". “কোন্ হায় 1” | 
ও ইশক লই মদ হান নেশা: কি 



আলিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি সে এ্রক হিদও দেশ 
করে নাই | হ্য়ত মাপিকসই একটু করিস! খনিতেই তাছান্ন 
প্রভাবট! মিটাইগ্সা লইয়া! বাসায় আসে । হছুয়তে! চম্পা! খুব 
চোখে চোখে সাখিতেছিল, কিবা! হতে! চক্ষুলজার খাতিরে 
পড়িয়া প্রাণপণে নিজেকে সংঘত করিয়! রাখিতেছিল, 
আজ আর পায়ে নাই। টুলুও একটু ভাবিল, তাহার পর নবম 
গলাতেই হাকিয়! বলিল-_-“কে, চরণ? দোরটা খোল ত 
একবার ।” 

কয়েকবার হাকাহাকি করিয়াও আর উদ্ভর নাই। শেষে 

রাস্তার ধারের ঘরের জানাল1-পথে সাড়া পাওয়া গেল,_-ঠিক 
উদ্ভয় ময়, একটা গল্ভীর গলাখাকারি। টুলু ঘুরিয়া দেখে 

জানালার গরাদে বরিস্থা অন্ত একট! লোক মাথা নিচু করিয়া 
“অন্প অল্প টলিতেছে, খনির কাপড় পরা, সর্ধাঙ্গে কয়লার ছোপ। 

টুর সেফেও কয়েক বাকৃক্ষুত্তি হইল না, তাহার পর বলিল__ 
“ফোর খুলে দাও একবার ।” 

লোকট! মাথাটা একটু তৃলিল, চোখ চাড়া দিয়া চাহ্বার 
চেষ্ট! করিয়া! বলিল-_“কি ছয়কারটি আছে ?” 

“এটা! আমায় বালা ।” 
আর একজন আসিয়া উপস্থিত হুইল টলিতে চলিতেই $ 

প্রথম লোকটার হাতে একট। টান ধিবার চে! করিয়া! বলিল 
-চল্ ক্যানে, সর্দার ভাকছে |” 

টূনু জানালার দিকে একটু সরিয়া আসিয়াছে, লোকটা! 
তাহান্ব দিকে একটু চাহি প্রশ্ন করিল- “কে, ফোন্ হায় ?” 

' চুন বলিল-_“আমার বাদ! এটা, বলছি হোরট! খুলে 
ছাও ।” 

প্রথষ লোকটা ঘাড় নিচু করিয়া শুনিতেছিল, একেবারে 
খার্গা হইয়া উঠিল, ছই হাতে গরাদে চাপিক়! বিরক্ত কঠে বলিল 
আমি ঝা বুল্ছি তার জবাব দেও ক্যানে-__কি দরফারটি 
আছে-_না, আমার বাস _-আমার বাস11...কখাটি বুঝবেক 
না!” 

বনষালী গদ গন করিতে করিতে জাসিয়! উপস্থিত হুইল 
হাতে একটা! লাঠি, দুতন  সাঁঞ্জানো-গোছানোর গোলমালে 
বোধ হয় লেইটিই ধুঁছিয়া বাহিম্ ফিতে বিলম্ব হইয়া গেছে? 
আসিয়াই লামনের লোকটার হাত গরাদেনুদ্ধ চাপিয়! ব।রয়া 
লাঠিট! উঠাইল। টুছু ক্ষিপ্রগতিতে তাহার ভান হাতটী! 

_ খরিয়। ফেলিল প্রধং তাহাকে ঠেলিয়া সরাইর] দিয়া ঘলিল-_ 

“লাঠি রেখে এম ঘদধালী ॥ হাও, বরং আমাগ হাতে দাও ।” 
. শ্রকরকম োর ছষরিয়াই কাড়িয়া লইল | লাঠি হাতে 
আসায় বনযালী যেন আরও ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, কাড়ি 

' জইলেও একজন .যুবাধ্ধ মতই লাফাইভে লাফাইতে ছক্কার 
কিক: লাগিল_:*আমি : খুটি কম্ববোক--মাঠারমশাই 
আহার ফিতার খাসি দিয়া গেছেল-_উন্া সরাব আনলেক-_. 
আছি রী রর কাটে দন নিরার। যাদব কস লে -:17-:5:. 00 

* গধাজী 

'লামলাইয়া লইয়া! ভিতরে. আলিয়া .াড়াইল। 
কোনরকমে. নিটল খ্যাপাছটা। শক এক করা, খাই. 

ঘছ়ের মধ্যে আম্বও অন-চায়েক আসিয়া 'ধাড়াইল, জবার 
পিছনে চন্ণঙ্গাস। সেছিনকার মত রুখ গুজয়াইয়া পড়িবান্ব 
অবস্থা না হইলেও, খুব অপ্ররৃতিত্থ, টুল শান্ত ভাবেই ডাকিল-_ 
“এই যে চর়ণদাস, একবার এদিকে এস না ।” 

বনমালী ওদিকে সমানে হস্কার ছাড়িয়া! যাইতেছে। 
চরণদাস টলিতে টলিতে সামনে আসিয়া! গ্াড়াইল। টুল 

বলিল-_“দোয়ট! খোল একটু | আর, একি কা চরণ? তুমি 
নিজে রয়েছে, অথচ এর! করছে কি ?” 

চরণ স্থিয় দৃষ্টিতে বনমালীর উন্নক্ষন দেখিতেছিল, হাতটা 
উ'চাইয় টুলুকে থামিতে ইসার! কিল, একটু পরে বলিল-_ 
“আপুনি র'ন ক্যানে, দোর খুলবোক 7 উর তড়পানি্1 একটু 
দিখি- কত তড়পাতে পায়ে উ।” 

দলের সবাইকে ঘলিল-__ “ভূর! চুপ করে দেখ উর 
তামাশা ; কথাটি বুলিস না।” 

মাতালের নানা ভঙ্গী, আগের বারে হৈ-হ্ল্লা খুব করিলেও 

এবারে কি ভাবির সবাই একেবারে নিশ্চুপ হইয়া নিজের 
নিজের জায়গায় দাড়াইয়া টলিতেছিল, চপণদ়াসের হুকুমে 
সাধ্যমত বনমালীর দিকে দৃষ্টিটা তুলিয়া রাখিয়া গভীর অতি- 
নিবেশের সহিত তামাশ! দেখিবার চেষ্ঠ! কহিতে লাগিল। 

ঘনমালীফে সরাইতে পান্িলে বোধ হয় একটা সুরাহা! 
হ্য়, কিন্ত তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, টুলু কয়েকবার 
বারণ করিলেও নদ্ভিল না; উচ্ছার! কিছুমাত্র না বলিয়া তামাশ! 

দেখিতে থাকায় যেন আরও ক্ষিপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
এই জাবেই খানিকটা গেল; চরণ ঘোর খুশিতে রাশী 

হয়, কিন্ত তন্তপানি দেখা বন্ধ করিয়া নিজেও অগ্রসর হুয় না, 

কাহাফে দেয়ও না অগ্রসর হইতে ।-.'চুলুরও মনে হুইল যেন 
বৈর্ষের ধাধ ভাভিবার উপক্রম হুইয়াছে। 

এমন সময় প্রহ্লাদ আসিয়! উপস্থিত হইল । তাহার আছ 

খনি হইতে আঙগিতে বিলম্ব হইয়াছে, হৈ চৈ শুনিয়া ফটকের 
বুখে চম্পা জার নিজেয় ভ্রীর নিকট তাড়াতাড়ি ব্যাপানটা 
বুঝিয়৷ লইয়! প1 চালাইয়া আনিয়া! পড়িল এবং টুলুর ছকুমে 
অনেক কষ্টে বনমালীকে সরাইয়! ছুলের দিকে লইয়া গেল। 

এদিকটী] শান্ত হওয়ার পর চয়ণ বলিল-_”&, খুলবোক,. 
আপুনির জে খুলযোক নাই ক্যানে? সান, একটু বুঝি উ এত 
তড়পায় ক্যানে 1” 

ভড়পানোয় রহ বুঝিতে বেশ আরও একটু বিল হইল, 
তাহার পর চরণন্াস টলিতে চলিতে দিয়! হয়া! খুলিয়া 
দিল। কিন্ত তখন আর তাহান্র ধ্বাড়াইবায় মত অবস্থা নাই। 
ছয়ার ঠেলিয! চুছু তাহা ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে 

খাই হোক, - 

চরণবাসের মত মমি লইল |. ৃ 
 খননালীকে হী কাছ দেল না কোবযতেই। এরা 



লইয়া টুছু সবাইকে টানির! টানিয়! ওদিককার ঘরের বাদ্ানার 
শোয়াইয! দিল । 

নিজের ঘুমাইতে বেশ বিলম্ব হ্ই্স। মেহনত হইয়াছে, 

অপরিসীষ ক্লাভি, কিন্ত সমস্ত ছটনাটুকুর প্লানি ক্লান্ত চক্ষু 
নিজ্রাফে কমাগতই ঠেলিয়া দুরে সরাইয়! দিতে লাগিল । 

. পরদিন পোষ আপিলে পিয়া কিছু টাকা বাহির করিল। 

ফিরিল বন্ধির মধ্য দিয়াই। লোফে আরও একটু টরিনিয়াছে, 
জনেকে আবার নূতন সুইটি পরিবারের সম্পর্কে ছুলে যায়, 
"অভিবাদন কুড়াইতে, প্রশ্রের উত্তর দিতে আরও দেরি হইয়া 
গেল। বস্তির গর সেই রকমই, সেই নোংয়া, সেই কল- 
তলার ভিড়, তবে এবার একট! নূতন ব্যাপার এই যে, টুলু 
যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল ঝগড়া আর গালি-গালাজের কণ্ঠ 
সবার নরম হইয়া আসিতে লাগিল; অনেক স্থানে নরম 
হইয়া নীরবও হইয়া! গেল। এই জন্রমটুকু লাগিল বড় ধিষ। 
ছাড়াইয়া দাড়াইয়া কয়েকজন বয়স্থগোছের লোকের সঙ্গে 
একটু আলাপও করিল-_নিত্যকার দরকারী কথার কিছু কিছু, 
আবার অদরকারীী কথাও-_-এই হ্ৃুতন জগতের লছিত 
পরিচয়ের জানন্দটুকু সঞ্চিত করিয়া লওয়া। একটু জন্জায়ও 
পড়িয়া! গেল, __ভিথারিসঈীকে যে আশ্রন্ন দিয়াছে লে সংবাদটুকু 
বস্তিতে চারাইয়! পড়িয়াছে। তাহারা নিজে বিশেষ কিছু 
করে নাই বোধ হয়, তবে এষে উপর থেকে নামিম্বা টু 
তাহাকে তুলিয়া! লইয়াছে__তাহাদেরই একজনকে-_তাহাতে 
তাহাদের সবার অন্তরই কৃতজ্ঞতায় উঠিয়াছে ভরিয়া ॥। কেহ 
প্রকাশ করিল বাক্যে, কেহ বাক্যের জমর্থমে একটু হাঁসি 
দিল, কেহ মাত্র সম্মিত একটু চাহনি; সক্কোচ হয়) কিন্তু 
আন্তরিকতায় পু বলিয়া! লাগে বড় চমংকার। 

যেন সেই দ্বিতীয় দিনে বন্িতে আসার জের বরিয়াই টুজু 
সো্কা স্ছুলে না৷ গিয়া ঘুরিয়া বটতলায় আসিয়া বসিল। একটু 
পরিবতণ্ন হুইয়াছে, দলটা একটু পাতলা, মেয়ে একেবারেই 
মাই। টুলুর মনে পড়িল দলের গুটিচারেক মেয়ে এবং নিতান্ত 
যাহাক্না ছোট এই রকম ছ-তিনট ছেলে বৈকাল হইলে স্কুলে 
গিয়াই জোটে 'আন্কাল। স্ছুল হইতে বাহির হৃইয়াই রাস্তার 
ধারে একটা! মহুয়া গাছ আছে, ঝুড়ীয় মাতি দাতনীকে ভাকিয়া 
ওদের জালাদা একটি দল হয় তাহার নিচে ।.."এখানকার 
ভাঙন ওখানে একটি হুটিয় জুত্রপাত করিয়াছে। ঃ 

এটৃকৃকে আশ্রয় করিয়! মনটা ছুলে গিয়া পড়িল; বেশ 
গুছাইর় ভাবিবা জভই টুছু বেশ ঘদ ছায়ায় একটা শিলা- 
খণ্ডের উপয় পিয়া বলিল ।. 

যা, এইবার যেন আনম হইয়াছে একটু কাছ। চম্পা 
আদিয়াছে আজ বুঝি নাত দিন হুইল, বুড়ী আসে ছিন ছয়েক 
পরে । . একটা পিবরন আপিয়াছে বৈষি-:-আজ, শান্ত 
'মর্ছায়ায় এই নিযিবিলিতে বিয়া যোথ হয প্র্থন যায়-ল্যন্থ 
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উট 

ছবিটুকু একটি দুসমঞ্জস হুতত্ে দেখিতে পাইল টুল ঃ মু্ী গণ 
হইয়া! উঠিয়্াছে ॥ চল্প। ভাহায় ওযবের বাছাহরি হেয়, হন্বতো 
পড়িয়া গেছে ঠিক ওববটা, অন্তত এরা তে! ঠিক বে, ওষব 
ইহ্।দের় পেটে বড় একটা! পড়ে না ঘলিযা! লাগে বড় শীত । ভাল 
হইয়াছে বু, ধু শরীয়ের দিক দিয্াই নয়, ওর একটি চমৎকার 
রূপ ফুটটয়াছে মনেরও,-_শুধু ওরই নয়, ছেলেমেয়ে ছটিরও 7. 
এই সচ্ছলতায় আর মানুষের মধ্যে মানুষের মত ব্যবহার 

পাইয়া এই লামান্ত ক'টি দিনেই ওদের ওপর থেকে সেই 
দবীনতা, সেই গ্লানি, সেই নিজের মধ্যে গুটাইয়! থাকায় ভাৰ 
নিঃশেষে যিটিয়! গিয়াছে । তিন জনেই বেশ একটি রুদ্ত সহজ 
মনুস্তত্বে বিকশিত হুইয়! উঠিয়াছে। বড় আশ্চর্য বোধ হুয়-_ 
সেই একই মানুষ, পাঁচটি দিনের এদিক-গদিকে কত তফাৎ! 
মাত্র একটু মাহুযষের মত থাকিতে পাইয়াছে বলিয়! ।...পরসু- 
কার কথ! মনে পড়িল । সন্ধ্যার সময় টুগু কাঞ্চনতলাটিতে 
বসিয়াছিল ; কি মনে কিয়া বনমালী আলিয়া! বসিল । কোন 
কারণ নাই, শুধু বলিল- মাষ্টারমশাইও সন্ধ্যার সময় 
বনসিতেন এই জায়গাটিতে ; যেমন ভাবে থীয়ে ধীরে আসিয়! 

বসিল, টুনু বুঝিল জবা়গাটিরও মোহ ওকেও আকৃষ্ট করে । 
গঞ্জভিহ্ির পুরানে! গল্প হইল । খেলার পর ছেলেমেয়ে ছটিও 
একটু কুঠিত ভাবে আদিয়া বসিল, ছচিই টুলুর নিতান্ত ভক্ত 
হুইয়] উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া! মেয়েট,-__বড় সি ত্বভাঘ। 
টুন বলিতেই তাড়াতাড়ি গিয়া! বুড্তীকেও হাত ধরিয়া লই 
আসিল। এই যে সমাবেশ, এটাকে যেন পূর্ণতা দিবার হই 
টুন কথায় কথার যাষ্টারমশাইয়ের প্রসঙ্গ আনিয়া! ফেলিল। 
বনমালী হুইয় উঠিল মুখর উচ্ছসিত প্রশংসায়, তাহার একটি 
ধ্যান-কূপকে ধেন সবার মাবখানটিতে আনিয়া! গ্রতিঠিত করিয়া 
ছিল। তাহার পনর এক সময় আসিল চম্পা । ঠাকুতঘাদাকে 
বজিল__“তু ইখানে? বমি চারিদিক খুজে ময়ছি।” 
ঠাকুরদা! বলিল-_“তু বোস ক্যানে একটু, সারাদিন চয়খি 
দুরছিস | ছুষ্টো ভাল কথা শোন বসে।” চম্পা উত্তর করিল ' 

শুর মতন বদলে যেন আসার চলে ।”*"*তবুও বলিল 
খানিকক্ষণ, বেশ বোঝা! যায় 'মলিবার জ্ভই একটা! ছুতা৷ করি! 
আসা ॥ তাহার পর একবায়'বানাৰ দিকে চাহি! বলিয়া 
উঠিল-_“এখনও আলো! ছালিস নাই ধনে? দিখে! কাগুটি 1" 
__বলিয়াই তাড়াতান়্ি উঠিয় খেল।' 

এই নুতন ব্রতে চম্পাই টুলুর হাতে আঁসিয়! পড়িয়াছে 
সবপ্রথম, _সেইজন্তও, আর লবার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট 

বলিয়্াও চম্পার প্রত্যেক গতিবিধির উপর টুনুর ছুটি গিয়া পড়ে। 
বন়্ পবিত্র বোধ হয় ওকে, একটি শতদল থেন ধীরে বীরে বিক- 
শিত হুইয়! উঠিতেছে।_মনে হয় চম্পা যেন টু ধারণাকেও . 
ছাড়াইর়া যাইতেছে । প্রমম. সামগ্র্বোধ টু্দু যেন জার 
কোথাও দেখে নাই.। টুদগু তার প্রথম শিল্তার মন যোঝে।_ 
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সন্ধ্যার এদিকে এই প্রথম এ বালায় প1 ছিল, বেন লেবার পথ 
খু'জিতেছিল-__ঘয়ে আলে! ছাল! না হওয়ায় একটা ঘঅছিল! 
পাইয়া ধাচিল। 

এই চিত্রের পাশেই ফুটিয়। উঠিল কালকের চিজ । ধন 
লংঘত থাকিয়া যেন নিজের শ্রবং আর সবাক গওপক্ব আঞ্চোশ 

ঘশেই চরণদাস মাষ্ঠারমশাইয়ের খাসা! একেবাছে ভাটিখানা 
করিয়া! তুলিল। চটুলুর মনট! বড় বিষ হৃইয়া উঠিল- ফোন 

উপায় দাই | 

অনেকক্ষণ চুপ কন্যা! বসিদ্বা রছিল। ছেলের দল 
তাহাদের গরু-ছাগল লইয়া বটতলা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। 
সন্ধ্যা বেশ হনাইয়া আগিল। চিত্তের ওটুকু কালিমা! মুছিয়! 
ফেলিবায় যেন ফোন উপায়ই দেখিতেছে না টুন । অনেকক্ষণ 

গেল, মনে ক্রমে যেন একটা! অবসাদ জাসিয়া পড়িতেছে ।-_ 

ফোম উপায়ই কি নাই? তাহার পর একসময় চিন্তার মধ্যেই 

হঠাৎ শিলাসন ছাড়িয়া! উঠিয়া! পড়িল। 
& চম্পারই কথা মদে পড়িয়া! গেছে। চম্পাই পান্সিবে। 

তাড়াতাড়ি বাসার দিকে অগ্রসর হইল । 
একবার প্রযেশ করিক্বা চম্পা ফায়েমী ভাবেই ঠাকুর- 

দ্বাঙ্গাকে বেঘখল করিবার মতলব করিয়াছে । টুল বাসায় 
বা্টপার্ট দিয়! আলে! ছ্বালিয়| বাহির হৃইয়! আসিতেছিল, 
জয়জার বুখে দেখা হইল। টুছগু উৎসাহের ঝোকে তাড়াতাড়ি 
ইাটিয়া আসিয়াছে, অল্প অঙ্গ ছাপাইতেছে, বলিল- “তোমাকেই 
ধু'্ছিলাম চম্পা--ফকালকের ব্যাপার সন্বদ্ধে_ কাল রাভিরে 
যে*..” 

ওয় বাপের লম্পর্কে কথাটা! বলিতে গলায় যেন আটকাইয়া 
গেল। 

চম্পা পূরণ করিয়া! দিল- “নেশা ভা করে যা করলে 

লব ?” 

স্তাহা পর বোধ হয় টুঙগুর বিপর্যত্ত ভাব দেখিয়া! একটু 
াসিয়াই বলিল--“ওতে! আবার করবে-_-আপনার উপকারের. 
নেশা ন! ভা] পর্ষত |” 

টূলু বলিল---“না, ও বাধে, আমি উপায় ঠাওয়েছি।” 

“কি?” 
প্হুষি ।” 
“আমি |-*"বুধন্ধে পারলাম না”: 

টু একটু চুপ: কিল, তাহার পর যেন গুছাইয়া! লইয়। 
ধঘ'্ল-_“একছিন নাষ্টারমশাই আমায় বলেছিলেন পন আমিও 
মিলিয়ে দেখলাম---বতদিন ওকে খনির এ কানা গলিয় মধ্যে 
ফান করতে হবে ভন্ত দিন নেশ! ওকে কন্তেই হবে চম্পা, 
ওই ভীষণ মেহনতের শক্তি ওয় আর নেই এ বযছলে। এখন 
ময়কার ওকে এখান থেকে লর্িয়ে অত কাছ দবেওয়ানো--- 
একটু হালকা কাছ ।” 

চল্পাও এবার একটু চুপ করিস! বাথা নিচ কম্িল, তাহার 
পর গ্রথ্থ কম্িল-_-"আধি কি কাজ দেওয়াবার মালিক 1* - 

কোথায় যেন একট! জাবাত লাগিয়াছে তাহার । টুলুর 
কিন্ত সেদিকে মোটেই হৃটি গেল না, নিজের ঝৌোকেই বলিয়া 
গেল- “ভুছি বলে-কয়ে দেওয়াতে পার- ব্যানেজার নেই, ভূমি 
অনিষ্ঠ্যান্ট ম্যানেজারকে ছয়ে ব্যবস্থা কঙ্তে পান ।” 

“জামার কথ! শুনবে কেন ?” 
সোজা রুখেক্ব পানে চাহিয়া রছিল চম্পা । 
সেই প্রথম বার চম্পাকে খনির মধ্যে দেখা।--একটা গলির 

মাঝখানে একট! উপ্টানো৷ বেতের চুপড়ির ওপর পা দিনা! চম্পা 
একিষ্ট্যাপ্ট ম্যানেজার পরেশের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া! লম্ভাবে 
গল্প করিতেছে, সেই জোরেই টুলুর মনে উদয় হইয়াছে কথাটা । 
এতক্ষণ চরণকে ফিরাইবার একট! উপায় আবিষ্কারের আনন্দে 
ছিল বিভোর, এদিকে পিয়! কিন্ত তাছার কদর্ধতায় মনে যনে 

শিছ্ত্রিয়া উঠিল । সন্ধিং ফিরিয়া! আসিয়া এমনই অবস্থা! হইয়া 
পড়িয়াছে, চস্পার দৃষ্টি থেকে মুখট1 কি করিয়া! ফিরাইয়! লইবে 
যেন বুঝিতে পারিতেছে না। শেষে চম্পাই কথা কছিল, 
একটু হাসিয়াই বলিল-_“আপনি অমন হয়ে গেলেন কেন? 
যাব জাধি, অবন্ঠ দেওয়াতে পারব কিন! বলতে পারি না, তবে 
চেষ্! করতে দোষ কি ?__ যদি মনে করেন একটু হালকা কাজ 
পেলে বাবার বদ অব্যেসটা যেতে পারে ।.."সরুন, যান 
ভেতয়ে আপনি 1” 

আরও একটু গ1-ঢাকা-গোছের হইলে চম্প! গিয়া পরেশের 
সঙ্গে দেখ]! ফরিল। পরেশ রাজী হইল বেশ সহজেই, বরং 
বেশ আগ্রহের সহিতই । আবকাল চম্পার ভাবটা একটু 
অভ রকম-_আসেও কম, থাকেও অঙ্পক্ষণ, একটু উপকার 
করিতে পারিয়! যেন বাচিল পরেশ । আপাতত দিনকয়েকের 
জভ অন্ভ্র কাজ দিবে, ম্যানেজার আসিলে পাক] ব্যবস্থা 

ফরিবে। 
সকাল বেলা, দশটা প্রায় হইয়াছে । টুল একটা! হোমিও- 

প্যাথি বই পঠ়িতেছিল-_একটু-আবটু চর্চা করে আম্বকাল, 
চম্পা আলিয়া তাহার নিজের পদ্ধতিতে ছইটি হত্ত পিছনে দিয়! 
দেয়ালে ঠেস দিয় দাড়াহল ? টূলু রুখ ভুলিয়া ছিজান নেত্রে 
“চাহিতে বলিল-_“রা্ী হয়ে গেল। টাকে করল! তুলে 
দেবার কাছ দিয়েছে ।” 

টূনু বলিল-_“লে তো ধুব সহ কাজ ।” 
“হ্যা, সবচেয়ে লহ এইটেঁই $ বিশেষ করে বাবার পক্ষে 

তে! বেই-_এত শক্ত কাছের পর ।” 
"ছিলে থে একেবায়ে এত লহ্জ ?” 
কথাটা বলিয়াই টুনুক্র ছ'স হইল; বেশ খানিকক্ষণই আয 

কিছু বলিতে পারিল ন1। চম্পাও চুপ কিয়া ঘরহিল। টু 
হড়ই অস্বস্তিতে পড়িয়া গিয়াছে, কাল চম্পাকে কথাটা খল 
পর্যন্ত ভীষগ স্বশান্তিতে কাঁটিতেছে ওয় । চম্পাকে কিছু বলিব 
শুটুছ কষালন কদ্ধির! লইবার গুষোগ খুজিতেছে,. কিন এতক্ষণ 



পায় নাই। যোধ হয় এ ধন্নশেরই কিছু বলিতে যাইতেছিল, 
হঠাৎ তাহার সময়ের দিকে খেয়াল হুইল, বলিল-__“দশটা 
ঘাজে, এখনও খনিতে যাও নি যে?” 

. চষ্প| রুখে একটু হালি টানিয্বা আমিবার চেষ্ট। করিয়! 

বলিল- “না, গেলাষ না) আর বাব না ভাবছি.."ঠিকই করেছি 
আম ধঘাব না।” 

টুঙু বিশ্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল-_“কেন 1” 
চম্পা সেই ভাবে হাসিয়া! বলিল-_“এত বড় উপকার চেয়ে 

নেবার পর জার মান-সম্ম নিজে দাড়ান যাবে ওদের লালে ? 
জানেনই ত সবাইকে আপনি ।” 

টুলুর বিশ্বয়ের যেন শেষ নাই, তাহার উপর অন্গতাপের 
য়ে বলিল-_“এ কি হ'ল | তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে এলে-_ 

আবার কথায় ?...তোমার কণ্ঠ হ্বার কথাই চম্পা, আমি 

কেমন না বুঝেই তোমায় পরেশবাধুক্প কাছে চেষ্টা করতে 
বলি-_বলে ফেলেই বল! ঠিক-_তার পর সত্যিই তুষি কি 

জামানের নেতাজা 
রং র 

ভীষণ আঘাত পেয়েছ জেনে তথুনি যাই আমি ও বাসায়, 
শুদলাষ তুষি ঘাইরে কোথায় গেছ তার পর থেকে বমস্ত 
মাত...” 

চম্পার হালিতে এবার একটু অন্ত ধরণের আলো কুটিল, 
বলিল-_-“আপনার কথায় মনে হচ্ছে ভেষে নিয়েছেন আমি 
স্াগে বা আক্কোশে কাজ ছেড়ে দিয়ে এলাম । তা! তো মন্থ-. 

অনেক দিকেই যেমন চোখ ধুলে দিয়েছেন, এদিকটাও তেমনই 
দিলেন খুলে । নিত্যি কি অপমান খাড়ে করে আমার কাছ 
তা তো আমারই বোধ! উচিত ছিল । বাকি থাকে পেট চলার 

কখা,__তা বাব! বি শোধরার ত একট! মেয়ের পেট চাপিয়ে 
নিতে আর পারবে না ?-..ত1 ভিন্ন কাধ যে ছেড়ে দিয়েই 

এলাম একেবারে এমনও তে নয় ৷ যাচ্ছি না__-বলেন যেতে, 
যাব।” 

_ স্থুখের দিকে একটু চাহিয়া! থাকিয়া প্রশ্ন করিল-_-“কিন্ত 
সত্যিই কি আপনি আর বলবেন ?” ক্রমশঃ 

আমাদের নেতাজী 

জ্রীশিউলী সেনগুপ্ত! (মালয়) 

১৮৯৭ সালে ২ওশে জানুয়ারী খ্বগাঁয়ি জানকীনাথ বনু গৃছে 
একটি ছোট শিশুর আবির্ভাব হয়। ইানই আমাদের নেতাজী 
অন্ধের, দেশপৃজ্য, কন্মাশ্রে্ নেতাজী- আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সর্বময় কর্তা _দুভাষচন্ বনু। 

বাল্যকাল হতেই দুভাষচন্্র খুব তেজ্বী, শক্তিশালী ও 
সাহসী ছিলেন৷ অভায তিনি কখনও সঙ্গ করতে পারতেন 
না। পাঠ্যাবস্থায় সহপাঠীদের মধ্যে কোন দিন ঝগড়া-বিবাদের 

কটি হলে তিনি মধ্যহথ হয়ে হুূর্ববলের পক্ষই অবলম্বন করতেন। 
ভার সে সমক্বকানর সাহসিকতার একটি ঘটন| উল্লেখযোগ্য । 
তিনি যে কলেজে পড়তেন সে কলেছের ইংয়েছ অধাক্ষ 

ভারতবাপীদেরর অপমানন্ছচক কি কথা বলেছিলেন_ _-তিনি 
লেই লাহ্ষেকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে দু়প্রতিজ্ঞ হন এবং 
ছাত্রগণ ঘলবদ্ধ হয়ে অধ্যক্ষকে কিফিৎ উত্তম-মধ্যম প্রধান 

করে। সেকারণ কিছু কালের ঘ্বতে তাকে কলেছে পড়তে 

দেওয়া! হ্য় দি। সংগঠনের ক্ষমতা বাল)কালেই তিনি অর্জন 
কয়েন। 

ছো্টবেলারই তার আব্যান্িকতার ক্ষুযণ হয়। তিনি 
মমেনর় মত গুরুর অন্বেষণে পাঠ্যাবস্থায় এক দিন সকলের 

অজ্ঞাতে বাড়ী হতে বায় হন এবং হিমালয় অঞ্চল ভ্রণ করে 
ফিন়ে আগেন । তাহার খীশক্তি অতিশয় তীক্ষ ছিল। স্ছুল- 
কলেছেই তা আভাস পাওয়া! যায়। ১৯১৯ লালে বি-এ পাস 
কয়ে ভিনি আই-নি-এস পন্বীক্ষার হতে বিলাত গমন করেন। 

সম্মানের সহিত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে গবর্ণমেন্ট তাকে এক 
উচ্চপদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন । তিনি তা প্রত্যাখ্যান 

করেন। বিলেতের লোকদের হাবভাব চালচলন দেখে তায় 

জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ত হয়েছিল। চল্লিশ কোটি 
নিপীষ্ঠিত ভারতবাপীর অবস্থার সঙ্গে হুলনায় বিলাতের 
লোকদের জীবনমাজার উচ্চ মান তার চোখে ছুতন করে ধর! 
পড়ে। বন্ততঃ, বিদেশে না! গেলে, নানা জিনিষ না দেখলে 

লোফের সম্যক জ্ঞান হয় না। তাছাড়! একই জিনিষ প্রতি- 
নিত একই স্থানে দেখলে তার পরিবর্তন বা! প্রতেদ সহজে 
চোখে ধর! পড়ে না। 

দেশে আসবার পথেই মেতাজী তার ভাবী জীবনের কর 
পদ! ঠিক করে এসেছিলেন | দেশসেবার মানসে বোখাইয়ে 
নেমেই তিনি মহাম্বান্ধীয় সঙ্গে সাক্ষাৎ করেম। নহাত্বার্জী 
শ্রই উৎসাহী যুবককে দেশবন্ধু চিতরঞ্জন দাশের লহিত দেখ! 

করতে নির্দেশ দেন। দেশবন্কু এই প্রভার্দীপ্ত যুবককে সারে 
গ্রহণ কর়লেন। ইমিই ছিলেন নেতাজীর গ্লা্নৈতিক দবীক্ষা- 
গুরু । দেশবদ্ুর সংস্পর্শে নেতাঘীয় দেশগ্রীতি ধিন দিন প্দি- 
বর্ধিত হতে লাগল। দেশবদ্ধুর “ফরওয়ার্ড” পত্জিকার ম্যানেঙ্গার 
ছিলেন তিনি শ্রবং দেশবু কলিকাতার মেয় হলে তিনি হৃদ 

তার প্রধান সহায়ক | এ সময় নান! স্থানে বড়তা দেওয়ায় 

ফলে ডাকে খ্রেগ্তার কর! ছয় । এক বারহ' বার নয়) এপার 

বার ভিদি কারাবরণ কয়েন । ৃ | 



নাগালে জেলে থাকবার লময় দেশবদধুর আকষ্সিক সত্যে 
তিদি কিছুকাল শ্রকেবায়ে ব্রিদ্বষাণ অবস্থায় ছিলেন, কিন্ত তায 
বিংহতেজ আবার ধীয়ে ধীরে প্রহ্থলিত হতে লাগল। : তিনি 
মুখলেন, দেশবছুর প্রতি লম্মাম প্রদর্শন তার জতে ণোক 
প্রকাশে বা বিলাপে হবে না তার আরম্ধ কার্যে লমাপ্তিতেই 
হুবে তার শরেকঠস্থতিপুজ|। কারামৃক্ত হয়ে তিনি পূর্ণ উমে কাজ 
চালাতে লাগলেন-_ তখন বাংলাদেশে ভার অপ্ধিসীম প্রতিপডধি 
"ইংরেজ প্রভূদেন্র ত! সইবে কেন- পুনরায় তিনি কারাগারে 
আবদ্ধ ছলেন। জেলে থাকতেই তিনি কলিকাতার মেয়র 
পদে নিযুক্ত হন এবং আবার জেলে গেলে ১৯৩৩ সনে জঙ্ুস্থত! 
নিবন্ধন মুক্তি পেয়ে তিনি চিকিৎলার জে “ভিয়েনা” গমন 
কনে । 

: দেশবাসী তার গুণে এবং কর্থে বুধ হয়ে ১৯৩৮ লনে 
তাকে কংগ্রেসের সভভাপতিপঙ্দে বরণ কম্সে। ১৯৩৯ সনে 

গার্ধীজী এবং কংগ্রেসের উচ্চমগ্জলের্র মতের বিরুদ্ধে শ্রবং 

তাদের দারুণ অনিচ্ছ! সত্ত্বেও তিনি পুনরায় রাগ্রপতি পদেই 
বহাল রইলেন । গান্ধীক্জী এই পরাজয়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে একে তার 
ব্যক্তিগত পরাজয় বলে ঘোষণ! করলেন । পরবর্তী জিপুর্নী 
কংগ্রেস অধিবেশনে রা&্পতি স্বেচ্ছায় এ পদ ত্যাগ করেন। 

কিন্ত এতে তিনি দমবার পাত্র নন । তার মত উভমলীল 

দেশপ্রেমষিকের পক্ষে বলে থাকা বড়ই কঠিন-_তাই তিনি 
তার মনোমত কয়েকজন সাহ্সী ও কর্ঠ বুবককে নিয়ে একটি 
লস গঠন করে তার নাম দিলেন “ফরওয়ার্ড নক” । তাদে 

লক্ষ্য সামনের দিকে, রাজনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসয় হওয়া] |. 
ইংরেজ শাসনের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা আরম্ত 
করলেন, কলে তাকে আবার জেলে যেতে হয় এবং তিনি 
প্রতিবাদে অনশন-ত্রত গ্রহণ করলে লয়কার তাকে কারামুক্ত 
কঘলেন বটে, কিন্ত গার বাড়ীর চারদিকে কঠোর পাহারার 

বন্দোবস্ত করে তাকে গৃহবন্দী করে রাখলেন । কিন্ত তীক্ষ- 
হুদ্ধিসম্প মৃভাষচন্্ ' সথনিপুণ বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের লোকদের ' 
চোখে ধূলে! দিয়ে আফগানিস্থাম হয়ে অপরিসীম ক সহ কলে 
এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির লাহায্যে জার্খানীতে গমন করেন। 
সেখানে হের হিটলার তাঁকে সম্মানের ধহিত অভিননন 
জানান। জার্খানীতে ও ইঠটালীতে সুভাষচন্জ ভারতীয়দের 
নিয়ে হিচ্গ সৈল্ত-দল গঠন করেন। 

১৯৪১ জনের ৮ই ডিসেম্বর জাপানীর| সমস্ত জগংকে 

স্িত করে হিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেদিনই 
টোকিয়োতে বিপ্লবী রাসধিহাক্নী বনু এবং অভাভ ভায়তীয়েরা 
দিলে প্রফ্ক সভা আহ্বান করেন- তার মূল উদ্দেন্ড হিন্ুঙ্থানের 
রুক্তিসংগ্রাষ চালাবার় উপার নিষ্ধান্সণ ॥ তারা! এ.. সুযোগ 
কিছুতেই অবহেলার ব্যর্থ হতে দেবেন না। | 

১৯৪২ ইংয়েষের ৯ই এবং ১০ই মার্চ মালযদেশীয় প্রানে- 

শিক দেতাদের প্রথম সত] হ্য়। লেখাছে ছিয়, কয! কয খে) . 

জনীলক আইিযার (মালর); ঝামী লত্যানন পৃরী, লঙ্দার- 
 শ্বীতন সিং (সাষদেপ) এবং ক্যাপ্টেন আকরাম খাকে (আজাদ 
হিদ্ম ফৌজ) ঠোৌকিও কন্ফারেজে পাঠানো হবে, কিন্ত ছর্ভাগ্য 
বশতঃ গন্তব্য স্থানে পৌছবার পুর্ববেই তার! বিমান-হূর্খটনায় 
প্রাণত্যাগ ধরেন--এরাই আজাহ হি ফৌজের অগ্রগাী 
শহীদ । কিন্ত এ অণু ঘটনা সন্বেও অন্যান্য নেতাদের 
উপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ চৌকিও কনফায়েন্স শেষ. হয়। 
জ্বাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনায়েল তোজে এ সভায় জাপান 
সরকায়ের তরফ থেকে ভারতীয়দের স্বাধীনতা লাতের জন্য 
লর্বপ্রকার লাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি জানালেন । 

এর পর ১৫ই জুন “ব্যাঙ্কক. কনৃফাত্বেন্দেপ্র উদ্বোধন হয়| 
সেখানে সমস্ত পূর্বব-এশিয়ার আজাদ হিন্দ লঙ্ঘের সভাপতিগণ, 
আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধিবর্গ এবং অভাভ দেশাহুয়াদী 
ব্যভিগণ মিলিত হুন। এ লভায় উপস্থিত হ্যার জভে 

মেতাঙ্ীকে পুর্বেই জ্বানানে! হয়েছিল--কিন্ত তার পক্ষে 
উপস্থিত থাক! অসন্ভব বলে ছঃখ প্রকাশ করে তিনি এক বার্ড! 
প্রেরণ করেন এবং এই সঙ্জঘের প্রতি তার সহানুভূতি জাপন 

করেন। এঁ সন্ভাতে এ্রযূত রাসবিহান্ী বন্ছকে আজাদ হিন্দ 
লঙ্ঘের সভাপতি নিযুক্ত কর] হয় এবং সঙ্ছের প্রধান কে 

পিঙ্গাপুরে স্থাপিত করার প্রস্তাব ছয় । 

এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠন-কাধ্য ও নুতন 
লোকদের শিক্ষিত করে ফৌন্ধে ভর্তি করার কাজ পুর্ণোন্জমে 
চলছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন মোহ্ন সিংহের সঙ্ষে জাপানীদের 
মতদ্ৈধ হওয়াতে একটু গগুগোলের হৃষ্টি হুয়-_সে অনেক. 
কথ।। কিন্ত তাই বলে কেউই মতানৈক্যবশতঃ চুপ করে 
বসে ছিল না। 

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের গভিগ্রন্থতি পরিবণ্িত হওয়ায় 
পূর্ব-এশিয়া থেকে স্বাধীনতা -যুদ্ধ পরিচালনার সঙ্গ কছে 
নেতাজী নান! বিপদ মাথায় নিয়ে কতিপয় সহ্চর সহ প্রায় 
এক মাসে ডুবে! জাহান্ধে টৌকিয়ো! নগরীতে আগমন করেন 
(১৪ই স্কুন ১৯৪৩ সন)। এই সংবাদ অচিন্বাং লব্যাত্র 
প্রচারিত হ'ল । পূর্বব-এশিয়ার ভারতীয়ের! পরম উৎসাহে ভার 
ভাবী কার্যকলাপের জভে উদৃঞ্রীব হয়ে রইল । ঠেৌকিয়োতে 
তিনি জাপানী প্রধান বন্ত্রী ও সামগ্রিক বিভাগের বড়কর্ডাদের 
সঙ্গে নান! বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে নান! সমতার 

লমাধান পূর্বক খর] ছ্ুলাই জাজাদ হিন্দ কৌজের এবং 
আজাঘ হিন্দ লঙ্জের উদ্ভব-্থল ও তৎকালীন প্রধান কেজ 
“শোনাদে (লিঙ্গাপুকের জাপানী প্রদত্ব নাম ) অধতরণ 
ফরেন। সেিন মালয় দেশের এক শ্মরণীয় দিন। তান 
আগমপবার্তা চুকে ঘোষিত হতে লাগল এবং তাকে, 
দেখবার অভে এবং তান দুখের কা জি হানে 

আহাদ বি কৌ ভার পরি সান রা উপসথি, 



টাকদিকে অগণিত জনতার খান- 
কোলাহল ও উচ্ছাস। নেতার্জী 
উড়ো-জাহাজ হতে অবতীর্ণ হওয়া 
মা সমস্ত কোলাহল নুহূর্ত- 
মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। তিনি 
চতুর্দিকে দুটি নিক্ষেপ করে সম্মুখে 
দবঙায়মান মুক্তিকামী হিন্দ ফৌজজকে 
উদ্দেশ পূর্বক আবেগভর! কণে, 
সেই নিস্তন্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, 
শত্রিটিশের বিরুদ্ধে মুদ্ধ করবার 
জন্যে একমাত্র সশঙ্ বাহ্নীরই 

অভাব বহুদিন হতে আমন! 
অনুভব করে এসেছি। হে 
স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
যোদ্ধাগণ | তোমরা এসে আজ 

তা পুরণ করেছ। এস, আমরা 
আমাদের মাতৃভূমিকে রুক্ত করতে 

সমবেত ভাবে লমন্মুখ রণাঙ্গনে এ 
জীবন উৎসর্গ করি।” কফৌজতার 
আদেশ গগন কাঁপিয়ে জমর্থন 

করল। 

৪ঠ1 জুলাই পিঙ্গাপুরের বিখ্যাত 
“কযাথে" সিনেমা-প্রাঙ্গণে বিপুল 
জনতার সমাবেশ হ'ল । নেতাজী 
প্রেসিডেন্ট রালবিহ্ান্রী বসুর সঙ্গে 
তথায় উপস্থিত হওয়া! মাত্র জনতা 
পসল্মানে উঠে দাড়াল এবং 
“সুভাষ বন্ধ কী জয়” “রাসবিহারী 
বন কী জয়”, “মহাত্মা গান্ধী কী 
জয়” প্রভৃতি জয়ধ্বনি সকলের 
উৎসাহ বর্ধন করল। সে সভায় 

প্রেসিডেন্ট রাসবিহানী বঙহ্ 
সকলকে সম্বোধন করে বললেন, “বন্ধুগণ ও যোদ্ধাগণ, 

ভোমরা হত ছিজেস ক্রবে আমি টোকিযে! হতে তোমাবের 
জভে কি উপহার, কি শুভ সংবাধ এনেছি । হাঁ, আমি তোমা- 
দের জে এই (মেতানবীর দিকে চেয়ে) উপহার এনেছি। 
বা কিছু উৎদক$, যা! কিছু মহৎ এবং সাহসিকতা আঘর্শ এবং 
সব-শতির প্রেহণা! বই এর মধ্যে বিহ্যফান । আজ আধি 
আমার সমস্ত ক্ষরতা. ও ছারিত্ প্রকে অর্পণ. করলাম, 
এখন হতে ইনিই তোমাদের প্রেণিভেন্ট, ইনিই তোমাদের 
স্বাবীনভা-সংগ্রাযে্র নেতা, এবং জাধার বিশ্বাল এর নেতৃস্ে 
(ভোবিয়া খ্জী-হুবে।”. 
ভাগন করল! দেতা্ী উঠে গঞিফারর হিপুহোনীতে ঘললেদ-_ 

শিস. নহারছের অয়: অনেকেই স্বাধীনতার এই পুজানীকে.. 

: জারতেন:াজ হয অমেছেই এঁকে গুলে গিয়ে হাফবেন।. 

এই ঘোষণায় জবন্ত! : হুক্তফ্ডে সন্মতি 

রাসবিহান্বী বনু কর্তৃক গুভাষচজের হত্তে আজাদ হিন্দ সজ্েয় 
সভাপতিত্ব-ভার অর্পণ 

জীবন বিপনন করেও ইনি বে শাবে দেশসেব! ফরেছেন, বে 
স্বতি এখনো আমাবের মনে সজীব হয়ে আছে। আমার 
অন্থয়োর, ইনি (প্রধান পরামর্শধাভ।' ছয়ে আমাদের এই 

আন্দোলনকে ঠিক পথে চালিত করে সাষলামষ্ডিত করবেন ।” 
ভারপন তিনি লকলকে লকন্ষোধন করে খললেন- “আপনাদের 
শ্রই সমর্থনকে আবি জতন্তমিক ভাষে গ্রহণ কম্ছি ; প্রর় সঙ্গে 

সঙ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করছি এবং ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা 
ঘে, তিনি যেন আমাকে অসীম শক্তি দেন খাতে আমি আমার 
দেখবাসীকে দর্ধাভোভাবে . সুখ ক্ষপ্তে পাহি। ইতিছালে 

এরই প্রথম বিষেশ হতে হিন্ু্ানীর! এইভাবে স্গঠিত হয়ে এবং. 
অন্রণঘে লঙ্িত' হয়ে দেশযাককান স্বাধীনভা-নংগ্রামে অগ্রসর 

হচ্ছে। আপনাদের এই. সংলাহস, উৎসাহ ও আয়োন্ছন বেখে 



হিকেও সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আপনায়! যেন শক্র-শক্তিকে 
ভুচ্ছ জান না করেন । আমাদের আগত প্রায় যুদ্ধ বে খুবই 
ভীষগ, . দ্ুখই কঠিন, অধর্ণনীয়-_ইংরেজ তার সাত্রাজ্য রক্ষার্থে 
বেকোন পন্থ! বা কৌশল প্রয়োগ করতে ছাত্ববে না। 
আমাদের প্রাণপণ চেষ্টায় ও জীবনদানেই আমর! পরাধীন 
দেশকে স্বাধীন করতে পারব । আত্ম-বিসর্জনের জে 
সকলকে 'প্রস্তত হতে হবে-_ইন্কলাব, জিন্দাবাদ-_-আজাঘ হিন্দ 
জিলাবাহ ।” 

এয় পর লেঃ কর্ণেল ভেলে সেন! বিভাগের পক্ষ হতে 

বললেন, “আমাদের নিকট আপনি আজ্গ নূতন আশার বাদী 
বহন করে এনেছেন; জাপনার আগমনে সৈলদের মধ্যে আজ 
এক অপুর্বব জাগন্বণেয় হরি হয়েছে । এতদিন আমর! এক মহান্ 
উদ্দেন্ত নিয়ে কাছ করে আলছি, জাজ আমরা নেতার মত 

নেতা পেয়েছি ধিনি আমাদের উৎসাহিত করে, পথ প্রদর্শন 

কয়ে আমাদের বহুকালের আকাঙ্িত মুক্তির, ক্বাধীনতার 
পথে নিয়ে যাবেন । আমর! জাপনান্ব জাদেশের জঞ্চে অপেক্ষা 
করছি-_-অন্ুমতি করুন উপযুক্ত সময়ে আমর যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাপিয়ে 
পড়ব ।” 

পরের দিন, ৫ই ছুলাই-__দিলিটারী পোশাকে সঙ্গিত মেতাজী 
উর্তশিয়ে দগ্ায়মান। বৃথে ভার এক অপূর্ব দীপ্তি ঠাকে 
ধিরে সশঙ্্ রক্ষী গাতিকে, লম্মুখে আজাম হিন্দ বাহিনী । তিনি 
গুরুগন্তীর হরে বলতে লাগলেন--“আজ আমার জীবনের 
শ্রে্ঠ দিন । আজ জগন্বীর্বর আমাকে হিন্দৃস্থানের রুকিকামী 
নৈন্যঘলের অস্ভিত্ব সমগ্ত জগৎকে জানাবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ 
দিয়েছেন । এই সৈডদের কাজ শুধু ছিন্দস্থানের ছুক্তিই নয়-_ 
ভবিস্কতে জাতীয় সেনাদল গঠন করে শ্বাধীনত| অনু রাখাও 
এয় কর্ভব) হছৃবে। তাছাড়া দরকার হলে যে-কোন শর্ত 

বিরুদ্ধে ল়্তে হবে, এমন কি জাপাশীদের বিরুদ্ধেও । আজ 
প্রত্যেক দেশবাসীর গর্বের বিষয় এই যে, তাদের বাহিনী 
দেশীয় নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এবং উপযুক্ত মুহূর্তে সেই নেতা. 
আদেশে তার! রণক্ষেত্রে বাপিয়ে পড়বে ৪৪ | ১৯৩৬ সমে 

যখন ফরাসী জার্থানীয় বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করে তখন প্রত্যেক 

জার্ান সৈম্যেয় সুখে রব উঠেছিল “চলো! প্যারিস, সেইরপ 
'জাপানীদের সুখে ধ্বনি উঠেছিল, “চলে! জিঙ্গাপুর'__তেমনই 
আমাদেরও দুদ্ধয়ব হবে “চলে! দিল্সী, চলে! দি্রী” । এই যুদ্ধে 
আমানের বধ্যে কে ফে বেঁচে থাকবে বলা ফঠিন--কিন্ 
আমরা জয়ী হযই হব এবং আমাদের ষথ্যে যায় যেঁচে থাকবে 
তাঙ্ের কর্তব্য শেষ বে নাযেপর্যস্ত নাভানা! দিল্লীর লাল 
ক্ষেক্লোভে বিজয়োংসয কমবে। ৬ & প্রত্যেক সিপাহথীর 
আদর্শ হবে বিশ্বাস, কর্তব্যনি্ঠা, ও আত্মঘলিঘান এবং 
প্রত্যেককে হতে হবে বৃড়গ্রতিজ, শি ও আল বন্ধুগণ, 
তোমরা আম যে কাছে, সতী এয চেয়ে বহৎ.কাছ, গর্বে 
ডা ও দন্বায়ের কাছ আন রেই।. আমি তোমাদের কথা: 

দিচ্ছি যে, আমি দুখে ছঃখে) আলোছে অন্ধকাছে এবং জন্বে 
পন্থায় তোমাদের লক্ষে সমান অংশ গ্রহণ করব & ক । 

৬ই স্ুলাই-_ জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনায়েল তোজে! 
নেতাতীয় পাশে ধাড়িয়ে আজাদ হিন্দ কৌন পরিদর্শন কয়েন। 
আজ নেতাজী ফৌজের সম্পূর্ণ ভান্গ এছণ করলেন-__জাজ তিনি 
পনুপ্রীম কমাগার়”-আজাদ হিঙ্গ ফৌজের সর্বাধিনায়ক । তিনি 
সে দ্রিবদ তার একান্ত মনের কামন! জানাতে গিয়ে বললেন, 
“আমার পক্ষে এ জান্ধ আনন্দের ও গর্ধের বিষয়, দেশের 
স্বাধীনতাকামী ফৌজেন কমাগাত্ব হওয়ায় চেয়ে বড় সম্মান আর 
নেই, আজ জামায় দেশবাসী আমায় সেই সম্মানে বিভৃষিত 
করেছেন যদিও এর গুরুত্ব, দারিত্ব আমার নিকট অজ্ঞাত নয় । 

আমি ৩৮ ফোটি দেশবাসীর সেবক এবং তাদের সবিধার 
জে নিছ্ধেকে সর্বপ্রকারে নিয়োজিত করব । এ ছাড়া 

আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের জন্গগত অধিকার স্বাধীনতা 
আয়ত্ব করবার জন আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে ।” 

নেতান্সী সভাপতিত্ব গ্রহণ করে আজাদ হি সঙ্গের নান! 
পরিবর্তন সাধন করেন এবং মৃতন নূতন বিভাগ খোলেন, 
যথা-_-১। সামরিক প্রচা বিভাগ, ২। সিপাহ্থী বিভাগ, 
৩। সামরিক শিক্ষা বিভাগ, ৪। মহিলা! বিভাগ, ৫ | শিক্ষা ও 
চর্চা বিভাগ | অর্থ বিভাগ ৭। স্থান্্য বিভাগ ৮। প্রচার, 
বিভাগ, ৯। অম্পাদকীয় বিভাগ, ১০ । সামরিক মাল সরবরাহ 
বিভাগ, ১১। বিজিত প্রদেশ সংগঠন ও শাসনবিদ্ভাগ ইত্যাদি । 
নিয়ে এ সকল বিভাগের সংক্ষিণ্ড পরিচয় দেওয়া হ'ল £-_- 

সামরিক শিক্ষা বিভাগ-_সৈভ বিভাগে যোগ দেবার পূর্ব 
প্রত্যেক শহরের আজাদ হিন্দ সঙ্ঘেহ শাখার প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা! ছিল । বালক-বালিকাদের জন্দেও সে ব্যবস্থা ছিল। 
তা ছাড়! ভিন ভিন স্থানে সৈন্ত বিভাগের মত ট্রেনিং ক্যাম্প 
(সেনাণিবান ) খোলা হুয় এবং অসংখ্য উৎসাহী ও উদ্যোগী 
বালক-বালিকা সামরিক শিক্ষা লাভার্থে সেগুলোতে যোগদান 
করে। এদেয় মধ্যে বাল-সেনাদলেয় কয়েকজন লাহলী বালক 
সামরিক শিক্ষার জন্যে টোকিয়োতে গমন করে। নেতাজী 
জানতেন-_হিন্ুস্থানের ভবিস্তং নির্ভর করবে এদেন্সই উপক্স-_. 
তাই এদের ঠিকমত গড়ে ভুলতে হযে । এদের মধ্যে গোড়।! 
থেকেই দেশাম্মবোধ জাগিরে ভুলতে হৃবে--দেশকে, ঘেশ- 
বাসীকে, দেশের সন্মানকে, দেশের স্বাতজ্্যকে কি কমে রক্ষা 
কমতে হয় শেখাতে হবে এবং লর্যোপছি দেশকে কি করে 
ভালবাসতে হয় লে শিক্ষা তাদের দিতে হবে, কারণ যাকে 
ভালবাস! যায় তার জন্যে বয়াও ঘায়। এরই আঘর্শে শিক্ষা 

প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদেন্স হাবভাব, চালচলন, ভাদের বুখের সঙ্গীত, .. 
“জয় হিন্দ” জন্তাষণ, তাবে প্রস্থাম বহন, ভায়ের পত্য- 
পরারণতা, বর্ভদযনিঠা, সিকাকতা, দেখে মনে হাল যেন এক. 
মধ আলোড়ন এলেছে_. এদের রহো- পা এ 
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ফান্তন 

মহিলা বিভাগ-__এই বিভাগের কাজ ছিল পূর্ব-এশিয়ার 
সকল নান্ীকে একত্রিত ও সঙ্ঘবন্ধ করে স্বাধীনতা-আাঙ্দো- 
লনে জন্থপ্রাণিত কয়া এবং তাদের শক্তিকে নিয়গ্ত্রিত 
কর! । এছাড়া যুন্ধবিদ্যা-শিক্ষাখিনী এবং সেবাত্রত গ্রছণে 

ইচ্ছুক মহিলাদের “রাণী বাপী” নামক সামরিক শিক্ষা 
বিভাগে ভি করা যাতে তারা মুদ্ধক্ষেত্রে আহত ভাইদের 
সেব! করেন এবং দরকারমত অন্তর ধরতেও পরাঘুখ 

না হ্ন। লেঃ কর্ণেল আ্ীমতী লী স্বাধীনাথন এর 

অধিনায়িক]। 

এদিকে নেতাজী নান! দেশ ঘুরে আজাদ ছন্দ সক্বের 
ও ফৌজ্বের তবাবধান করে অবস্থাগ্রযায়ী নির্দেশ প্রদান করেন 
ও নান! স্থানে বক্তৃত! করে সিঙ্গাপুর ফিরে আসেন । কিছুদিন 
পরে তিনি “সামরিক গাজাদ হিন্দ সম্নকার” থাপনে মনো- 

নিবেশ করেন । খ্থির হ'ল যে, শুধু সাধারণ শান্তি রক্ষা 
করাই নয়--সংগ্রাম পরিচালনাদিই হবে এর প্রধান কাজ। 

এহ সরকার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দুস্বানের মুক্তির শেষ যুদ্ধ 

পরিচালিত করবে । ২১শে অক্টোবর তিনি সামস্িক গবর্ণ- 

মেন্ট গঠনের এই সঙ্ধল্পফে কাধ্যে পরিণত করেন। বেলা 
& ঘটিকার সময় বৈফালিক অধিবেশন নুরু হয় হলঘর 

লোকে লোকারণ)। নেতাজী “লাময়িক সরকার” স্থাপনের 

উদ্ষেন্ত সকলের নিকটভ্ঞাপন ফরে বলেন-_“আজামর! যখন 

ছ্ছুস্থানে প্রবেশ করব তখন এই সরকার অভাঞ্ড শ্বাধীন 
দেনীয় সএকারের মত ধ্রাজ্ে বসে শাসনকাধ্য পরিচালিত 

করবে । পূর্ব হতেই আমাদের সব কিছুই প্রস্তত আছে 
কেবলমাত্র যুদ্ধ আরগ্ডেরই বিল । আমর! শুধু অপেক্ষ। করছি 
কোন্ শুতক্ষণে আমাদের ফৌজ হিন্মুগ্থানের সীমানার ভিতর 

পৌঁছে দিশ্ীর দিকে অএসর হবে এবং জামাদের জাতীয় 
পতাক নয়! ধিল্লীতে বড়লা্টের প্রাসাদের উপর গর্বতরে 

উড়বে ।” এই খোধণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক হতে তুমুল হ্র্ধ- 
ধ্বনিতে ছলঘর পরিপূর্ণ হু'ল। যথাক্রমে মন্ত্রীদের নাম ঘোষণ! 

করা ছ'ল। এরপর শুর হ'ল “'আন্ছর্ হকুমাং" - সরকার ও 
নেতার উপর আহুগত্যন্থচক শপথ এহণ। 

খে এক হৃদরম্পর্শা দৃষ্ট। নেতাজী প্রথমে প্রতিজাপজ 

সামনে ধরে দাড়ালেন এবং গম্ভীর স্বরে পড়তে জাগলেন, 

“ভগবানের নামে আমি এই মহান্ শপথবাক্য এহণ করছি 

যে, হিন্ুস্থামকে এবং আমার ৩৮ কোট দেশবাসীকে 
সুক্ত করতে আমি, সুভাষচন্্ বনু, আমার শেষ দিন পধ্যন্ত এই 

পবিত্র বুক্তি-মুদ্ধ চালাতে থাকব ।” বলতে বলতে নেতাজীর 
ঝাকরোধ হয়ে এল এবং তার চোখ তে কয়েক ফোটা জল 
বেস্বিয়ে এল | চারদিক নিস্তদ্ধ, সকলের চোখ ছল ছল-_ 
নেতাজী চোখ নুছে পড়তে লাগলেন, “আমি সর্বদা! দেশের 
সেবায় নিজেকে দিয়োজিত করব এবং ৩৮ কোট ভ্রাতাতগ্্ীর 
সুখন্ুবিষ! দেখাই হবে আনার অেষ্ঠ কর্তব্য । হিন্বৃ্থানের 

জানাদের নেতার্জী 8৮৫ 

স্বাধীনত! অর্জনের পরেও তা অঙ্ছুপ্ন রাখবার জভে আমি 
আমার শেষ রক্তবিচ্ছু দিতে লর্বদ! গ্রস্তত থাকব ।” 

এর পর একে এফে লকলেই নেতান্জীর নিকট জঅঞ্চল্সবাক্য 
গ্রহণ করলেন । 

২২শে অক্টোবর-_ নেতাজী “রানী ঝাঙ্সী” য়েজিষেন্টের 
উদ্বোধন করেন এবং কিন্দৃশ্থানের বীর নান্ীদের দৃষ্টান্ত সকলের 
নিকট ব্যজ করেন। 7 

২৪শে অক্টোবর-_-আজ তিনি ৫০০০০ ল্লোকেয় সম্মুথে 
মিঅশক্তির বিরুদ্ধে ২৩শে অক্টোবর ১৩৪৩ সন কান্ধি ১২০৫ 

মিনিটে সময় জাজাদ হিন্দ সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার কথা 
খিন্বত করেন । জনত!। আবেগে উচ্ছসিত হয়ে উঠল-_চতুদ্দিক 
হতে ইন্কাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী 
কী জয় রধে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। 

ইতিমধ্যে নেতাজী বেতার যোগে গান্ধীজীর নিকট এই 
বার্তা প্রেরণ করেন, “জাপনি জাতির পিতৃত্বরূপ, হিন্দ- 
স্বাধীনতার ধর্ণযুদ্ধে আমর! অপনার আনীর্ধাদ এবং শুভেচ্ছা 
যাক্রা করি % ৬ ৪1” 

এর পর ৬ই নভেম্বর চৌকিয়োতে বিখ্যাত “পুর্বা-এশিয়! 
লপ্মেলনের অধিবেশন” বসে, লেখানে পূর্বব-এশিয়ার সকল 
দেশের বড় বড় নেতার! যোগ দিয়েছিলেন । নেতাজী সেখানে 
এফ নাতির্দীখ বন্তৃত! দেন এবং পরধিন জাপান সত্রাট.“তেছেো 
হেইকা”র সহিত জালাপ করেন। 

৯ই ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ সরকানের এক বৈঠক বসে। 
সেখ।নে শিয্নলিখিত বিষয়গুলে! ঠিক কর! হয়-_-১। হিন্দস্বানী 
হবে ন্বা্রভাধা, ২। জয়হিন্দ হবে হিন্দুহ্থানীদের সন্ভাষণ, 
৩। অ্রিবর্ণ পতাকা হবে হিন্ুহ্ানের জাতীয় পতাক' 
৪ “নুধ-নুখ-চয়ন কি বরখ! বর়ষে ভারত নাম হার জগ”... 

এই গান হবে জাতীয় সঙ্গীত, ৫। “ব্যাষ" হবে জাতীয় 
চিহ্ন, ৬। চলো! দিল্ী' হবে জাঙ্গীনাঢ়া (রুন্ধনিনাদ)। 

১৯শে ভিষেখর নেতাজী আল্াামান দ্বীপপুঞ্ধী পরিভ্রমণ 
করেন এবং পোর্ট রেয়ারের কয়েদখানা পরিদর্শন করেন। 
আন্দামান স্বীপণু্ধ আজাদ হিন্দ সরকারের দ্বারা! শাসিত 
হয়। মেজর জেনারেল লোকনাথনকে নেতাজী এর “চিক, 
কমিশন'র” নিযুক্ত করে পাঠান । নেতাজী আন্দামানফে 

“শহীদ দ্বীপ” ও নিকোবারকে "খরা দ্বীপ” নাষে অভিহিত 
করেন। 

৭ই জাহুয়ানী ১৯৪৪ সন, নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকায় 
এবং সাম'্রক বিভাগ, “নুপ্রিম কমাঙ”কে ত্রহ্মদেশে 
স্থানান্তরিত করেন হিন্দৃস্থানের পূর্বদ্ধারে আফ্রমণাত্সক অদ্ভি- 
ঘামের আদেশের অপেক্ষায় । 'বাসী রাশ বাছিশী'র নারী- 
সৈভেরাও ভার আদেশ যুদ্ধার্থে প্রত্তত হ'ল। 

৪2 ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সন আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাফান 
প্র্গেশে ব্রিটশ সৈভদেক উপর বীর বিক্রমে লাফিয়ে পড়ল। 



ইসির 

৪৮৬ 
এ ইউ খাটি হাউস 

--“& ছৃন্বে, নদী বন পর্ধতমালার শেষে আমাদের প্রণ্য 
জঙ্গভূমি । দিল্লী আমাদের হাতছা।ন দিয়ে ভাকছে'। ওঠ, 
অন্র ধর, লদ্মুখে অগ্রসর হও। হয় আমরা জয়ী হব নয় 
বহ্যু ঘরণ করব এবং আমাদের অন্তিম সময়ে আমর! দিঙ্গী 
ধাওয়াধ পথকে আলিঙ্গন করব--ধিষজ্লীর পথই স্বাধীনতার 

পথ- চলো দিজী।”- _নেতার্জীয় এই বামঈতে অনুপ্রাণিত হয়ে 

মাতৃদুমিয স্বাধীনত।র জঙ আঞ্জাদ হিন্দ ফৌজ স্বহ্যবরণ করতে 
বন্ধপ'রকর হ'ল। সকল গ্ভারতীয়ের মনে জাঞ্জ নব জাশা, 
নব প্রেরণা, অভিনব উত্তেজন!। 

২১শে মাচ্চ, ১৯৪৪ “দন আজাদ ধিদদ বাহিনী মাতৃভূমি 

হিন্ুহানের উপর ঝা।পয়ে পড়ল । নেতাজী ব্রিগেডের কমাগার 
মেজর-দেপারেল শাহ্. নওয়াঙ্গ প্রথম হিন্ুস্থানেক মা্টর উপর 

তিনক্ল॥া জাতীর পতাক1 উত্ভোলন করলেন। ফৌজ প্রবল 
উংপাহ্র সহিত মণিপুর-র!জধানী ইঞ্ল অবরোধ করে 

তুমুল যুদ্ধ চালাল এবং অন্ত দিকে আপামে চুকে অগ্রসর হতে 
লাগল। 

ইতিমধ্যে আজ ।দ হিন্দ “ব]াঙ্ক”ও থে।ল] হ'ল। অতঃপর 
নেতাজী সামনে গিয়ে সৈষ্জদের উৎসাহ বঞ্ধন করতে লাগলেন, 
পাধারণ সিপাহীর জায় সব রকম অন্ুুবিধ! স্বেচ্ছার সাননে। 

বরণ করলেন। 
কিন্তু হৃঠাং ইন্ষল পাহাড়ে বঙবৃষ্টির স্ছচন] হ'ল এবং বাগ্রি- 

খধণ ক্রমবর্ধমান ছয়ে সংবাদ আদান-প্রধান, খাধ্য সরবরাহ 
এবং ফৌজ্জের চলাচলের পথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল । এটা 
জানা কথা যে.ফয়েক মাপের জন্জে রাষ্ডাধাট জঙলপ্লাবিত থাকবে, 
কাজেই *ফরে আদার" আদেশ: দেওয়া হ'ল। কিন্ত জলবাড ও 

খাদ্যাত্যাব উপেক্ষা করে ফৌজ সেখানেই থেকে যেতে চাইলে 
এবং তীব্র প্রতিবাদ করে জানালে “নেতাজী আমাদের আদেশ 

দিয়েছেন দিষ্লীর দিকে অগ্রসর হতে-.-পিছনে ফেরবার ত 

জাদেশ দেন নি, বরঞ্চ তিনি সাবধান করে দিয়েছেন আমরা 

যেন কিছুতেই পিছু ন1 ছুটি । এত দিন জামর] ঘাস-পাতা 

খেয়েই বেচে জাছি-_ এখনও আমরা তাতেই চালাতে পান্নব-_ 

আমর! শত্রুকে তাড়া করে সামনের দিকেই পা বাঞ্ঠাব।” 

কিন্ত নেতা্জীর শ্বহস্তলিতত আদেশ পেয়ে কারয়ই প্রতিবাদ 

চটিকল ন--_অনিচ্ছা লত্বেও শগ্রহদয়ে তার! ফিরে এল। 

নেতাজী তাদের লান্বন! দিয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জনে প্রস্তুত হতে 

ঘললেন। তিনি সমস্ত মালয় দেশ ঘুরে এ বিপর্যয়ে আলোড়িত 

জনসাধারণের মনকে আবার জাগিয়ে ভুলতে লাগলেন। 
২১শে ভ্বাহুয়ার্ী ১৯৪৫ সনে আজাদ হিন্দ সঙ্গের 

গ্রতিষ্ঠাত রাপবিচ্ছারী বনু পরলোকগমন ফরেন। 

জমে ইংশেজরা ভ্রক্মদেশের ভিতগ্ন প্রবেশ করতে লাগল। 
ফ্েছ্ুন দখলের কয়েক হণ্টা পূর্বেও নেতাজী তার প্রিয় 
ফৌজকে ছেড়ে চলে আজেন নি। তিনি প্রফরফম ঠিকই 

কয্পেছিলেন, “হয় কয়ব, নয় ময়বণ | ফৌজ রেছুদের আশে- 

প্রবানী 
ইউ চন উর ইউর ০০ বনি ই এ আপস 

১৩৫৬ 

পাশে যুদ্ধ চালাচ্ছে । মন্ত্রিগণ ও মিলিটান্বী অফিগারগণ ঠাকফে 
বারংবার এ স্থান ত্যাগ করে অন্ত স্থানহতে আবার যুদ্ধ 
চালাবার জনে অনুরোধ জানাতে লাগলেন । পরিশেষে সকলের 

সনির্ধন্ধ অন্ুয়োধ উপেক্ষা! করতে না! পেরে "রানী ধাসী, 
বাহিনীর নান্ী-সৈছদের ও কিছু সিপাহী নিয়ে পদব্রজ্জে ৩০০ 

মাইল পথ তিন সপ্তাহে অণতক্রম করে ১৪ইমে র্াঙ্গধাণী 
ব্যাঞফকে পৌঁছলেন ৷ পথে শগ্রপ গোলবধণ চলছিল । সম্মুখে 
এক নদী পার হওয়ার সময় সকলকে নিরাপদে ওপারে মা 
পাঠিয়ে কিছুতেই তিনি নদী পায় হতে রাজী হলেন না। 

সকলের শেষে তিনি এলেন । 

ব্যাঙ্ক পৌঁছে ২১শে মে তিনি যুদ্ধরত সৈনিক ও অফি- 

সারদের একটি বিশেষ আদেশ প্রেরণ করেন, “ভারাক্ষান্ত মন 

নিষ্কে আমাকে ব্রন্ধদেশ- যেখানে তোমর! আজে! যুঙ্জ চালাচ্ছ 
এবং যে স্বাশের শত শ্মতি আমান মনে ভেসে আসছে--.. 

ছেড়ে আসতে ঘ'ল। তোমাদের সেই সব বীরখ্থপূর্ণ কাহিনী 
ইতিহাসে লিপিবঞ্ধ থাকবে। বন্কুগণ, আজ তোমার্দগকে 
আমার একটিমাহ আধেশ দেওয়া! বাকি আছে--যদি কিছু 

কালের জণ্জে তো!মার্দিগকে আধার এসে খিরে ফেলে ত1 

হলে বীরত্বের সহিত, সুশৃর্খলার সহিত এবং ইজ্জতের সহিত 
আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান রেখে মরো। অনাগত 

হিন্দ-সঞ্জান, যার! খ্বাধীন হয়ে জগ্মাবে, তারা তোমাদের 
বীরত্বের কাছির্নী এবং ত্যাগের আঘর্শ জগতের নিকট ঘোষণা 

করবে । আমি তোমাঞ্জের হাতে হিন্ুস্বানের সমান এবং 
আমাদের জাতী পতাকা রেখে ণিশ্চিপ্ত। কারণ তোমাদের 
শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস আছে-_মনমে রেখো অন্ধ- 

কারের পরেই আলে! হিন্ছুস্থান অচিরেই স্বাধীন হুবে। 
_জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন ।” 

ধর্যুছ্ধে গিহত সৈনিকদের স্মতিরক্ষার্থে ৮ই জুলাই, ১৯৪৫ 
সনে নেতাজী “আজাধ হিন্দ শ্বতিত্তপ্ত” নির্মাণ করেন। কিন্তু 
বৃষ্টশ ভারতীয় সৈল্ত সিঙ্গাপুর দখল করলে এবং এঁ পথে যাবার 
সময় মিলিটারী কায়দায় সম্মান দেখালে ইংরেজ তা ধুলিসাং 
করে দেয়। 

পুর্ধব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের উপর দিয়ে নানা বড়বঞ্ধা 
বইবার পরও তাদের অদম্য উৎসাহ হ্থাসপ্রান্ত হুয় নি। 
এতে অনুপ্রাণিত হয়ে নেতাজী নূতন করে যুদ্ধের আয়োজন 
করতে লাগলেন কিন্তু ১৫ই আগ$8, ১৯৪৫ সনে জাপানের 

হঠাৎ আত্মসমর্পণে সবই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল এবং সকলের 
অন্থরোধ উপেক্ষ! করতে না পেরে নেতাজী চৌকিয়োর 
উদ্দেক্টে যাত্রা করেন। যাওয়া পুর্বে তিনি আজাছ হিন্দ 
ফৌঞ্জকে সম্বোধন করে তার শেষ আদেশ রেখে খান, 
“ব্ধুগণ, আমাদের এই ্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা! বু 
অচিত্তনীর় লমস্ভার সঙ্মুখে এসে পড়েছি । তোময়! হয়ত মনে 
করবে, তোমরা! তোমাদের উদ্দে্উ সফল ফর়তে অভৃতকার্ষ্য 



জীন | 

হম্বেছে এবং অনেক রবির হরিকে কিন্তু না, তোমরা বিশেষ 
কিছুই হারাও নি, তোমক্লা য! পেয়েছ তা! অতুলনীয় । তোমর! 
অনেকেই তোষাদের শক্তির এবং আয্মোৎসর্গের প্রত 
প্রমাণ দিয়েছ সকল স্থানে । শৃর্থলার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত 
প্রকৃত বিপ্লবী সেনার উপযুক্ত সম্মান--যা তোমরা এতদিন 
অক্ষ রেখেছ_.শত বাধাবিঘ্ ও ভুঃখথকষ্ের ভিতর দিয়ে তা 

রক্ষা কর! এবং সে পথ ছুতে বিচলিত না হওয়াই এখন 

তোমাদের কর্তব্য । দিঙগী যাওয়ার পথ অনেক দুয-দিক্লীই 
আমদের গন্তব্য গান। জগতে কোণ শক্তিই নেই যা হিশু- 
স্থানকে আর বেঁধে রাখতে পাখে--চিরেই হিন্দুস্থান স্বাধন 
হবে। জয় ছিন্দ।” 

তিশি আয এক বার্ড সমস্ত ভারত্ীয়ের জন্জে রেখে যান। 
“তণী ও তাইগণ, হিন্বুন্থানের খ্বাধীনতা-মুদ্ধের এক অপূর্ব 
মহ্যামগ্ডিত শেষ অধ্যায়ে তোমাদের স্থান হবে অমর | ধন- 
দৌলতের অকুরন্থ আতের থার। এবং জান্তরিক উতসাহদার। 
খাধীনতা-যুদ্ধকে সাফল্ামঙ্ডিতি করবার এই উদ্্বল চৃষ্টান্ত 
জীবনে আমি কথনও ভুলতে পারব না। তোমর] দেশের প্রন্কৃত 
সপ্তানের কর্তবা কখেছ। তোমাদের চেয়েও আমার ছুঃখ বেশী 

এই যে, তোমাদের ত্যাগের ফল যথাহুরূপ সময়ে ফলে নি, 

কিগ্ত তা বৃথ! যাখধে ন!-. সমণ্ড হিশ্ুস্থান তোমাদের ত্যাগে 

সন্ীবিত হয়ে উঠবে । এক্ষণিকের বিপযায়ে শিরুংসাহ হয়ে! 

ইলেক্টীন মাইক্রক্ষোপ 
চিত ও শি সি সরস জন নত অপ ও শনি, পপ পপ বর রর এড এটিও ৬ পট 

৪৮৭ 
ক বাটে শখ এ গর তত শর আশ আপ জন জগ শনি ক ৪ পরব হরি চস ও ভুত অস্৫ স হিও আনি জর অত ও পরত রন শট সপ বগি হও জং অপ সপ হরি হি রর জ 

নাঃ নিজেদের উ্ো কয়ে রো দি রয়েছে অনেক । 
হিন্ুহ্থানের স্বাধীনত। সম্মুখে, ছয় হিচ্দ।” 

নেতাজীর চরিন্রবিশ্নেষণ কর! কঠিন। তাকে অনতের 
যে-কোন বড় নেতার সমান সন্মান দেওয়া! যায়। তিনি 
একবার য! মনস্থ করতেন এবং বিশ্বাপ করতেন তা কার্ধে 
পরিণত করতে উঠে-পড়ে লাগতেন, এ ছিল তার বিশেষত্ব । 

শত বাধাধিপ্ঘ তাকে তার কর্তব্য হতে বিচলিত করর্ভে পারে 
নি। তীর অসাধারণ কর্পনিষ্ঠা, তার চরিআবল, তার ক্ষমতা, 

তার উপদেশ, তার স্বভাব, তার ছেশগ্রীতি সকলকে মুঙ্ধ 

করেছে। তিনি যখন কাজ করতেন তখন অন্ত কোন দিকেই 

'ঠার ভ্ক্ষেপ থাকত নান! আহার, না নিদ্রা-_খআনেক 

সময়ই তিনি মাঅ ছু'তিন খণ্ট1 ঘুমোতেন | 
১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সনে বিমান-হর্ঘটশায় নেতাজীর স্ব 

সংবাদ আসে । কিন্তু কেউই তা আক পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে 

পারে নি। আমাদের বিশ্বাম নেতাজী জীবিত আছেন-__ 
উপসুক্ত সময়ে তিনি ফিরে আসবেন । 

কিন্ত তিশি যদি ফিরে না আসেন-_ঠার কাজ, তার উচ্চ 
আদর্শ কি ভার সঙ্গেই শেষ হখে? তা নয়, চোখের জলেই 
নেতাজীর স্থতিপুজা শেষ হবে না তার জসমান্ত কাজকে 
সুসম্পূরণ করলেই দেশবাসী নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান 
প্রদর্শশ করতে পারবে। 

ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপ 
অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রন্্র মুখোপাধ্যায় 

মানুষের চোখে দেখার ক্ষমতা নির্দি্ গন্ভীতে সীমাঁধঙ্ধ। 
অতি ক্ষত্র বণ্তর স্বরূপ সাদা চোখে ধরা পড়েনা। এক 

সেটিমিটারের শতাংশ (০০৪ ইঞফি) পরিমিত ক্ষুদ্র বর 

একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গি হইয়া! থাকিলে উহাদের পৃথক 

আন্ত আমরা চোখের দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি ন1। চিনির দান! 
একটি একটি করিয়! বাছাই করিতে পারিলেও ময়দার কণিকার 

স্বাতন্ত্রা চোখে বখিতে পাতি না। বহুকাল মানুষ দুষ্টির এমনই 

সীমাবদ্ধ শক্তি খ্বার] বিশ্বের বিচার কন্িয়াছে, চোখে-দেখা 

গণ্তীর বহিভূততি বিরাট সত্তার কথ! সে ভাবিতেও পারে নাই! 
একাদশ শতাকীতে কাচের লেশের সাঙায্যে ছোট 

জিনিষকে বড় কথিয়! দেখিবার কৌশল আবিদ্কত হইয়াছে । 

তখন মা€্ষেয় দৃষ্টির পরিধি আরও দশগ্তণ প্রসারিত 

হইয়াছিল, '০০১ সোর্টমিটার স্থান ভুূড়িয়া যাহার! অবস্থান 

করে তেমনি ক্ষুত্র বন্তর শ্বাতগ্্য ধন! পড়িয়াছিল। 
হ্ল্যা্ডের এ্টনি লিওয়েন ছোয়েক (১৬৫০) সর্বপ্রথম 

একাধিক লেদ্দের সমঘয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্শাণ করেন। 
তাহার নির্মিত যপ্ত্রের সাহছায্যেই সর্বপ্রথম দৃঠির অন্ধরালে স্থিত 
জীবলোকের অস্তিত্ব জানা যার়। তংপূর্বে জীবাণুর কথ! 
মাহুষের কল্পনার অতীত ছিল। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
ক্রমোন্নতি হইয়াছে এবং মাগুষের দৃষ্টিশক্তি লহশ্র গুণ বর্ধিত 

হইয়া এক সেন্টিমিটারকে লক্ষ ভাগে ভাগ করিয়াও দেখিতে 
সমর্থ হইয়াছে । যদিও একথা বেশ জানা ছিল যে, বস্তর 

আকৃতির চ্ছুপ্রত্বের উহাই শেষ সীম! নছে তবুও ইহা! সত্য 
বলিয়! স্বী্ত হইয়াছিল যে, যান্ত্রিক দুটির গণ্ডী উহার পরে 
আর সম্প্রসারিত কর! সন্তব দয়। কিন্ত ফেন? 

আলোকরম্মি সরল রেখায় গমন করে এবং ইছারই কলে 

অনচ্ছ পদার্থের ছায়! পড়ে__জ্যামিতিক আলো-বিজানের ইছা 

সু স্বীকৃত সত্য। অণুবীক্ষণের কার্ধ/-প্রণালী অনুসন্ধান 
করিলে দেখ! যাইবে উহাতে প্রধানত হুইটি লেন্স থাকে-_ 
একখান! লক্ষ্য-বন্তর খুবই ফাছে ( অবজেকূটিত ) অপর খান! 



৪৮৮, 
উদ্ধার এটিএন ০ এহন শি এ ৬ এ পক ৬০ পিল শি ঠিক ৯ পট, 

ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপ 
( পার্খে দণ্ডায়মান ঘোরিকিন, উপধিঃ হিলিয়র ) 

চোখের সামনে ( আইপীস )। তৃতীয় আর একখান] লেন্সের 
(কণ্ডেনসর) সাহায্যে কোনো আলোগ্ন উৎস হইতে রম্মি এছণ 

করিনা উহ! কেন্ত্রীতৃত অবস্থায় অবজেকটিভের উপর ফেলানো! 
হৃ্ব। কগ্গেনসর ও অকরণ্জেকঠভ উভয়ের মাঝখানে থাকে 

দ্রব্য বন্। তাই আলোকরশ্মিকে অবঞ্জেকটভে পৌছিবার 
পূর্বে এই বন্তকে অতিক্রম করিয়া! আগিতে হ্য়। ইহারই 
ফলে আপতিত আলোকরশ্মির খানিকটা অংশ ত্রষ্টব্য বস্তুতে 

বারাপ্রাপ্ত হয় বলিয়! অবন্ধেকটিত লেছ্দে যে জালে! প্রবেশ 
করে তাহ] অবিমিশ্র আলো! নছে, উহাতে লক্ষ্য-বশুর ছায়। 
থাকিয়া ঘার। অবন্ধেকটিত লেগে গৃহীত আলোকরশ্মি লেন্স 

হুইতে নির্গত হইয়্! আইপীপের সন্ভুখদেশে লক্ষা-বন্তর় একটি 
আলোছারায় জ্াক! প্রতিক্কতি বা সদৃবিদ্ব হৃষ্টি করে__যাছ। 
লক্ষ্যবন্তর চেয়ে আকারে অনেকাংশে য্বহতর । অতঃপর 

আইপীবের সাহায্যে এই সদবিষ্বকে আরও বৃহ্দধাকারে চোখে 

দেখিবার ব্যবস্থা কিংবা ফোষ্টে! লেলের দ্বারা ফোটো প্লেটে 
ফেলিবার উপায় কর! হ্ইয়! থাকে । 

এই মন্ত্রের কার্ধ্য-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে 

আলে! সম্বল রেখার গমন কয়ে বলিয়া অনচ্ছ লক্ষ্যবস্তয় যে 

ছায়ার উতপতি হয় লেন্গের সাহায্যে এ ছায়াকে বহ্দাকারে 
পরিণত ফর! হুইয়! থাকে । লেশ যত শক্তিশালী হইবে 
ছায়া আকার তত বড় হইবে । ফোন বন্কে চোখে 

দেখিবার উপযুক্ত হইতে হইলে উবার আক্কতি অন্তত '০১ 

গবাঙী ১৩৫৩ 
অপ রসি সারা ই পি চি বসত টপস পাত এট রি সত এই আরএসএস এ সই এটি উপর 

| সেন্টিমার হওয়] প্রয়োত্ধন । বগুর আর্কতি & পহিমাঁণের 

কম হইলে উহার ছায়া! হৃটি করিয়া তাহার আক্কতি ইচ্ছামত 
বন্ধ করিয়া লইতে পারি । সুতরাং ছায়ার মধাবর্িতায় অদৃষ্ঠ 
শুর বন্তকে দেখ| সম্ভব | ছায়া! এটি ও উদ্ধার বিবর্ধলকার্ধয এই 

ছই ব্যাপারকে পৃথক করিয়া ভাবিলে নুবিধ! হইবে-- ছায়া 
কৃষ্টির অঙ্ড আলোক-রশ্সিকে রল রেখায় চলিতে হইবে, আবার 
সেই ছায়াকে চোখে দেখিবার উপযুক্ত করিতে হইলে উহার 

বিস্তৃতি অগ্তত "০১ সেন্টিমিটার কিতে হইবে । আলোপ্প গতি- 

পথে ফোন বস্তকণিকা পতিত হইলে আলোর ধর্দানুযায়ী 

পদার্থটির আরুতির অহ্সারে ছোট-বড় একটি ছায়ার উৎপতি 

হয়, উহ্ধাকে ইন্জিয়গ্রাহা করিবার উপযুক্ত জাতি প্রদান 

করিতে পারে লেন্স উহ্থার বিশেষ গুণের প্রাভাবে ৷ কিন্ধু যদি 

কোন বন্তর ছায়া না পড়ে (অর্থাৎ যদ উহ থছে হয়) তবে 

লেনের ক্রিয়া শিক্ষল । অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রোগ-জীবাণু দেখিবার 

পূর্ধ্বে জীবাণুর স্বচ্ছতা চুরীকপ্রণ!থ উহাদেঞ্জ গায়ে রং লাগান 
হয়। 

খুবই খবর অনচ্ছ বস্তপ্ন সম্মুখ দিক হইতে আলো! ফেলিয়! 
তাহার পিছনের ছায়া পধ্যবেক্ষণ করিলে দেখ! যায় যে, 

সেখানে বগুঠর আকুতি অনুরূপ অবিকৃত ছায়া পড়ে না। 

একটি ৮ ব1 ব্লেডের ধারাপে! অংশের ছায়াকে লেন্দের 

সাহায্যে ব়্ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উহা! মোটেই মূল 
ধিনিসের প্রতিকুতি নকে | ছায়! দেখিয়! কায়ার ধারণ করা 

চলিবে ন1, যেখানে ছায়া হইবার কথ! সেখানে আলো! প্রবেশ 

করিয়া ছায়ার বৈশিষ্ঠ্য তথ। খগুটির আক্তির খ্বরূপ নষ্ট করিয়! 

দিয়াছে । হাতের যে-কোন ছুই জগুলিকে একজিত অবস্থায় 
ব্লাখিলে উহাদের অভ্যন্তরে সামান্ত ফাক থাকিয়া! যায়। 

তাহার ভিতর পিয়া তাকইলে এ ফাকের মধ্যে কতকগুলি 

কালে! দাগ দেখ! যাইবে । এই ক্ষেতে যে খানে আলে! থাক! 

উচিত সেখানে রহিয়াছে জদ্ধকার । এই ব্যাপারের কারণাঙ্ছ- 

সন্ধান করিতে গিয়া দেখা! গেল যে, আলঙোকল়ন্মি একাস্তভাবে 

সরল রেখায় গমন করে না-_-খাশিকট! ধাকিয়া যাইতে পায়ে । 

ধুবই ছোট পদার্থ হইলে আলোকরশ্মি উহাকে ভিঙাইয়] যাইতে 
সমর্থ হয়, তাই ছুচ বা তারের ছায়ার ভিতর়েও আলোর রেখ! 
থাকে, আবার কষুত্র রন্পথে আলোকরশ্থি নির্বিবাদে চলাফের। 

করিতে পারে না খলিয়াই অঙগুলির ফাকে কালো! রেখার সৃষ্টি 
হয়। হ্চের চেয়ে আরও ক্ষপ্রাকৃতি বস্ততে আলোকরশ্মি 
মোটেই বাধা পায় না এবং অন্গুলির কাকের চেয়েও রন্্রপথকে 
আরও এমন ছোট কম! যাইতে পায়ে আলে! যাহার ভিতর 
দিয়] যাইতেই পারে না। 

অণুবীক্ষণেন্র নীচে একা ক্ষত্র কণিকা! হাখিয়া দিলে 
উহার আলোকরশ্সির পথে বিশেষ বাধা হটি করে না, সুতরাং 
উচ্ধাদের ফোন হুম্প& ছায়াও পড়ে না। যে সকল অথজ্ছ 
সত্তর আন্কতি এক সের্টিমিটারের লক্ষ ভাগের চেয়েও কষ, 



অণুধীক্ষণের কার্ধ্যপ্রণালী 

উহ্থায়। আলোকরশ্টির কাছে স্বচ্ছ পদাধের ভায় প্রতিভাত হয় 

বলিয়! অণুবীক্ষণে উহ্ণদের স্বপ্ধপ জানা যায় না। অণুবীক্ষণের 
এই অক্ষমতা লেঞ্খের ক্রটিজনিত নছে | ইহ1র মূলে রহিয়াছে 
আলোকতরঙ্গের বৈশিষ্ট্য । যে বসগ্তর আকৃতি আলোর তরলের 

তুলনায় বড়, তর্রঙ্গ উহাদের ডিষ্ভাইরা যাইতে পারে না এবং 

অ!লে! এই প্রকার বন্ততে বাধাপ্রাপ্ত হ্হ__এইজগঙ আলো! 

সপ্নল রেখার গযন করে এবং বস্তর আকারের অগ্ন্ূপ একটি 

ছায়! স্থপ্রি করে । কিন্তু জন্বচ্ছ বন্তর জান্কতি আলোক তরঞের 

লমপর্যায়ের হইলে আলোকরশ্থি বাকাপথেও চলে। এই 
সব ক্ষেত্রে ছায়াস্ষ্টির জ্যামিতিক নিয়মগুলি জার প্রখোজ্য 

হয় না। 

হছুইটি কণিকা যি আলোর তরঙ্গপৈর্য্যের অর্ধেক দুরতে 

অবস্থিত হয় তবে উহাদের খতন্ত্র ছায়া পড়ে না, উচ্ছার! 
মিলিতভাবে একটি ছায়া হট্টি করে। সেই অবস্থায় লেন্সের 

বিবর্ধনক্ষমতা যথেচ্ছ বঙ্ধি- করিয়া গেলেও উদ্বাদের পৃথক 

অস্তিত্ব ধর] পড়ে না । আমর! বিভিন্ন বণে'র যে আলো দেখি 

উহাদের তরঙ্-দৈর্য্ের তারতম্য আছে। কোন আলোর 

তরঙ্গই ধৈখ্ে এক সের্টিমটারের লক্ষাংশের চার হইতে 

আরটগুপের ("০০০০৪-০০০০৮ সেঃ মিঃ) বেণী নছে।. 

বেগুনী আলোর তরঙ্গ সবচেয়ে ছোট । এ আলোতে কোন 

বগ্তকে দেখিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমত। চরমে পৌছায় । কিছ্ত 

তাতেও "০০০০২ সেন্টিমিষারের চেয়ে ছোট জিনিষকে 

দেখা যায় না। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে 

যে, এই আকারের জিনিষকে চোখে দেখিতে হইলে উহ্ঠকে 
অন্তত পাঁচ শত গুণ বড় করিয়া! লইলেই চলে । অণুবীক্ষণের 

' লেঙ্গের বিবর্ধন-ক্ষমতা ইনার চেয়েও তিন গুণ ( পনর শত ) 

করা সম্ভব হইয়! থাকিলেও তাহাতে "০০০০২ সেন্টিমিটারের 

চেয়ে ক্ষুতরতর ভ্িনিষকে দেখা যায় না। মনে করুন ছইটি 
কণিক! "০০০০২ পোর্টিঘিটার়ের কম দূরত্থে রহ্য়াছে। 
অপুষীক্ষণযন্ত্রে চন্পম বিবর্ধন করিয়াও উহাদের পৃথকত্ব উপলব্ধি 

কর! চলিবে না। কারণ আলোর তরঙ্গ উহাদের আভ্যন্তরীণ 

ফাক দির! হুচুভাবে নির্গত হইতে পারে না। ছুই ছায়ার 
ভিতয়েও আলোকরেখার ব্যবধান না থাকিলে উদ্ছাদের স্বাতন্ত্র্য 
বুঝা যাঁয় না। যন্ত্রের সাফল্য এখানে আলিয়া আলোর 
তন্ঙ্গের বিচিজ্ ব্যবহারের কাছে হার মানিয়া গেল। আলোক- 

তরঙ্গের আকৃতি ছোট করিতে ন! পারিলে অণুবীক্ষণের ক্ষমতা 
'বাড়াইবার উপায় নাই জানিয়্াই একদ বল! হইত যে '০০০০২ 

সেন্টিমিচারের চেয়ে ছোট জিনিষকে আমরা কেশিক্ষেমেই 
দেখিতে পার্সিব না। অতঃপর অধুধীক্ষণের ক্ষমত1 বাড়াইবার 
জঙ আলোকে বাদ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। 

বেগ্ডনী আলোর তরঙ্গের চেয়ে আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ 
রহিয়াছে অদৃষ্ঠ আলট্রা-ভায়লেট রশ্থির | এই রশি আলোর 
অনুভূতি জ!গায় না বটে,কিন্ত তবুও ইহার! আলোর সমধর্মী। 
দর্শনেক্রিয়কে ফাকি দিয়া! চলিলেও ইহছার। ফোটোপ্লেটে 
ধরা দেয়। অণুবীক্ষণ যত্তের কণ্ডেনসরে দৃহা আলো ব্যবহার 

না করিয়া জলট্র।-ভায়োলেট রশ্বিতার|! ছায়া শৃটিত কাজ 
চালাইলে অপেক্ষান্কত 'ুদ্রতর বস্তর অবিক্কত ছায়ার উৎপদ্ধি 
সম্ভব, কেননা, এই রশ্মির তরঙ্গের আক্কতি ছোট । আলট্া- 



৪১: 
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তার়লেট র্সির থে ছায়া পড়িবে উহ চোখে দেখা না গেলে 
ফোটো-প্লেটে ধরা পড়িবে । আলগইী-ভার়লেট অণুবীক্ষণদ্বার 
*১০০০১ সেন্টিমিটার পরিমিত বর স্বতন্ত্র ফোটো তোলা 
সম্ভব হইয়াছে। 

ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপে ঘক্সা! জীবাণু 
( সাধারণ অণুষীক্ষণে এই জীবাণুর এত ধু£নাটি অংশ 

দেখ! যায় না) 

রষ্টজেম-রশ্মি ও গামা-রপ্মর তর আলট্রা-ভায়লেট 

তরঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর | কিন্ত ইছাদের সাহায্যে জণু- 

বীক্ষণের কার্ধ্য কর। সঞ্চব নছে। লেন্পদাঁর] আলোকল্পশ্রির 
গতিপথ পা'রবপ্তিত করিয়া উচ্গাকে কেঞ্জীভূত করিতে না 
পারিলে কোন বশর ছায়া বা সদবিশ্খকে ব্বহত্তয় আকার 
দেওয়। সম্ভব নে । আলোককশ্ি সরল রেধায় গমন করে 

বটে, কিন্ত এক পদার্ধ হইতে জন্য পদার্ধে গমনকালে উহার 
গতিপথ ঈষৎ পরিবর্ধিত হয়। আলোকরশ্সি বায় ছাড়িয়। 
যখন কাচের লেলে প্রবেশ করে তখন এ রশ্মি বাকিয়। 

যায়। লেন্দের বক্রপৃষ্ঠ উহাকে একটি বিশেষ শুণের আধকারাী 
করিয়া থাকে । কোন একটি নির্দিষ্ঠ বিন্দু হইতে যর্তগুলি 
রম্মিই লেপের বিভিন্ন অংশে আপতিত হউক না কেন, লেন্স 
হইতে বহির্গত হুইয়! উদ্ধার! আবার একই বিন্দুতে মিপিত 
হয়। 

ব্তিতায় কোন বন্তর সদবিগ্ব সৃষ্টি কর। সম্ভব এবং ইচ্ছামত এ 
সদবিছ্ের আকুতি বড় বা ছোর্ট করিয়! লওয়া চলে। দৃষ্ক 
আলোক এক বসত হইতে অন্ত বস্তর ভিতরে প্রবেশকালে 
বাকিয়া যায়, কিন্তু রপ্টজেন-রম্মি বা গামা-রশ্মি অহ্র্ধপ 
অবস্থ] প্রাপ্ত হয় না! । এই জাতীয় রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করিতে 
পারে এমন ক্ষমতা কোন লেন্সেরই নাই। অপুবীক্ষণের 
কার্ধ্যে ইাদের ব্যবহার সম্ভব না হইলেও ইহা! জান! ছিল যে, 
রণ্টজেন-রশ্সির অন্ুয়প ছোট তরঙ্গ দুবিধামত খ্যবহথার কথ্িতে 
পারিলে অণুষীক্ষণের ক্ষমতা অনেক স্বদ্ধি কর] সম্ভব৷ 

দৃষ্ত আলোকে দেখ! অণুবীক্ষণের ক্ষমতার গণ্ভী অধিকতর 
সন্প্রসাণ্ঘত করা কেন সম্ভব নয় সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
তথ্যািয় জটলত। পথিকার করিয়া মোটামুটি বল! যাইতে পায়ে 
যে, আলোর গরঙ্গের চেয়ে যথেঞ্ ছোট আকারের জিনিসকে 
পৃথক ভাবে দেখ! সম্ভব নহে, কারণ আলোক-তয়দের এই 

শত শি সী তথ» সি হু পচ জিত সতত সি জি 

লেজের এই বিশেষ গুণ আছে বলিয়াই উহ্ারই মধ্যা-. 

১২৪৩ 

বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যে, উহা জারজ লা ছুত্রতর অ্চ্ছ 
বস্ত রষ্মিকে প্রতিরোধ করিতে পায়ে না, আবার কোন রন্ত্রপথ 
যর্দি আলোর তন়ঙ্গের তুলনায় ক্ষুত্রতর হয় তবে এ পথে 
অলোকতরঙগের পক্ষে যাহা অসম্ভব ইলেকট্রনের তাছ। 
সাধ্যায়ত বটে। 

পদার্থের পরমাণুর অঙ্ততম উপাদান ইলেকট্রন। ইহাই 
তড়িৎ-গ্রস্ত ক্ষুদ্রতম পদার্থ কণিকা । ইলেকট্রমের চলা- 
চলের ফলেই তড়িৎপ্রবাছের উৎপভি। কোন কোন ধাতব 
তারকে উদ্ভাপ দিলে উষ্ধার পরমাণু হইতে স্বতঃই ইলেকট্রন 
শির্গত হ্য়। তড়িংক্ষেত্ের আকর্ধণে ইহাকে বেগমুক্ত করা 

যায়। পরীক্ষায় দেখ! পিয়াছে, অতি বেগপ্রাঞ্ড ইলেকইন 
চলিবার সময় আলোর তরঙ্গের ঙায় বাবহার করে। ইহারাও 

সরল রেখায় গমন করে এবং ইহাদের গঙপথে কোন বন্ত 

পতিত হুহইলে ইলেকট্রন তাহাতে আটকাইয়া য।য়। ভিব্রোগলি 
(১৯২৪) প্রমাণ করেন, বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রনের চলার 

রীতির সঙ্গে জালোর তরছ্ের মিল আছে । কোন পদার্থের 
শিকট দিয়! চলিধার সময় আলোর রশ্মি যে নিক্পম মাণিয়া 
চলে ইলেকটন-রশ্থিও জন্ুরূপ নিয়ম অনুসরণ করে । আলোক- 
তরঙ্ের চলিখার রীতি তরজদৈর্ঘোের প্রাসবৃ্থির সঙ্গে বদলায় 
---ইলেকট্রন-রশ্রির গুণও উহার বেগের উপর শির্ভর করে। 

বব 

রর 
ইলেকট্রন মাইঞ্চক্ষোপে প্রেপটোক ফাস জীবাণু 

ইলেকট্রম-রশ্মিকে আলোক-রশ্সির সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা 
যায়, যে ইলেকট্রন প্রতি সেকেণে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মাইল 

বেগে চলে তা! তরঙ্গদৈর্ধেয্ দিক দিয়! রণ্টজেন-রশ্থিয় সম- 
পথ্যায়ভুক্ত | কার্যতঃ আমর! বেগপ্রাণ্ড ইলেকট্রনকে এমন 
আলোক-রশ্টিক্সপে বিচায় করিতে পারি যাহার তরঙ্গ খুবই 
ছোট । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দৃশ্ধ আলোকরশ্মি "০০০০২ 
সের্টিমিটার়ের চেয়ে অপরিসর রদ্ধপথ দিয়া কাধ্যতঃ নির্গত 
হইতে পারে মা, কিন্ত বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন উদ্ধার চেয়ে অনেক 

কম পরিসর স্থান দিদ্ব! শির্গত হইতে সক্ষম । আলোক-রষ্সির 
পরিবর্ডে ইলেকৃট্রন-রশ্মি ব্যবহার করিলে এমন কণিকার ছায়! 
পাওয়া! যাইতে পারে যাহায়! আলোক-রশ্থিতে ছায়া গঠন 
করে না। ইলেফট্ণ-রশ্মি ব্যবহার করিরা অপুবীক্ষণের কার্ধ্য 
করিলে হন্ত্রের ক্ষমতা! বৃদ্ধি কর যাইতে পায়ে। 



ফান্তন 

রণ্টজেন-রশ্রি-অণুবীক্ষণ নির্মাণ ফেন সন্তব হয় নাইসে 
কথা পৃর্ধে বল। হইয়াছে । রণ্টগেেন-রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিবার 
উপরুক্ত লেস নাই। ইলেকট্রন-রশ্সিকে ( বেগপ্রাপ্ত ইলেকট্রন 
শ্রোত) তড়িং ব। চুন্বকের প্রভাবে বাকানো! যায়। বুশ (১৯২৬) 
সপ্রমাণ করেন যে, কোন ফাঁপা চোঙের আকৃতিবিশিষ্ বস্ততে 
চৌথকত্ব প্রদান করিলে উহার অভ্যন্তয়ে যে আকর্ধণক্ষেত্র 
স্থাপিত হয় তাহার ফলে প্রবহমাণ ইলেকট্রন-্শ্লি খীকিযা 
যায়। আলোক-রশ্মি লেগের ভিতর ধিয়। হাইবার সময় যে 
প্রকার কেন্জীতুত হয়, উল্লিখিত চৌন্বক-ক্ষেভের ভিতয় দিয়] 
প্রবহ্মাণ ইলেকটন-রম্মিও সেই একই নিগ্নমে কেজীতৃত হুইয) 
থাকে। এইকপে বিশেষ ত।বে স্থাপিত চৌম্বক-ক্ষেত্রের নাম 
চৌখক লেব্স। ইলেকট্রন-রশ্মি ও চৌধক লেন্সের সাহায্য 
নির্শিত হইয়াছে ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপ । 

উত্তপ্ত ধাতব তার হইতে নির্গত ইলেকট্রন-রশ্িকে ৫০ 

হাজার (বা তদপেক্ষা বেগ) ভোল্ট-ব্তিবযুক্ত তড়িংক্ষেত্রের 
আকর্ষণে বেগযুক্ত করা হয় । ইলেকটান প্রতি সেকেঞ্জে প্রায় 

লক্ষ মাইল বেগে সরল বেখায় চলিতে থাকে এবং এই রশ্িকে 
চৌধক লেপের ( কগ্ডেনসর ) প্রভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়া! লক্ষ্য 
বন্তর উপর ফেগনে। হুয়। আলোক-রশ্মির মতই লক্ষাবস্তর 

বিভি্ন কণিকার কাক পিয়া বাছির হইয়া আসে ইলেকউ্রন- 
রশ্্ু। কিছ্ত ধে ফাঁক দিয়। আলোক-রশ্থি নির্গত হয় না, 
ইলেকট্রন সেখানে অনায়াসে পথ করিয়। চলায়! আসে । আবার 
যে ক্ষুপ্র কণিকা আলোকরশ্মিকে জাটক1ইতে পারে নাই, 
ইলেকট্রন সেখানে আটকাইয়! যায় সেইজগ নির্গত ইঙ্সেকইন- 
রশ্মিতে লক্ষাবগডর হুদ্ঘ ছাপ থাকিয়া যাইবে । অতঃপর 
এই রশ্মিকে দ্বিতীয় চৌম্বক লেশের ( জবজেকটিভ ) প্রভাবে 
ফেলিয়া অপর পার্থে কেশ্রীছুত কর! হইল । এখানে ইলেকট্রন 
রশ্মি লক্ষা-বপ্তর কণিক?-বিষ্ঞাসের এক বৃহ্দাকৃতি প্রতিবিষ্ব 

( ইলেকট্রনে-গড়। ) গঠন করিল। পুনরায় তৃতীয় চৌম্বক 
লেব্ের সাহায্যে এই ইলেকট্রনের চিএ্রকে আরও বিবদ্ধিত 
করিয়া! লইয়া] সুএ্রাহী পর্দার উপরে ফেলানে। হইল । ইলেক- 
ট্রনের আঘাতে এই পর্দার গায়ে আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠে। 
লক্ষ্য-বন্তর যেসকল অংশ দিয়া ইলেকট্রন নির্গত হুইয়] 
আসিতে সক্ষম হইয়াছে পর্দার অন্ুক্পপ সেই সকল স্থানে 

আলোক উৎপশ্র হুইবে--অন্তত্র হইবে অঞ্চকার। ইহ্াতেই 
লক্ষ্যবণ্তর একটি ছায়াঁচি্ পাওয়া যাইবে। ইচ্ছা! করছিলে 
ইলেকট্রন-রশ্িকে ফোটোপ্লেটে ফেলিয়া লক্ষ্য-বন্তর ফোটো 
তোলাও সম্ভব 

জার্মানীতে নোল ও রুজক (১৯০১) সর্বপ্রথম ইলেকট্রন 
মাইক্রক্ষোপ নির্থাণ করেন। তিন বংপর় পরে তাহাদের ঘন্ত্ 

ফার্যোপযোগী হয়। তৎপর়ে কানাডা ও আমেতিকার 
সুক্তরাণ্রে দোরিকিন, ছিলিয়র। মার্টিন, বার্টন প্রতৃতির চেষ্টায় 

আরও ছুইট হগ্র নির্মিত হইয়াছিল ( ১৯৩৯ )। বিগত মছা- 

সময়ের সময়ে এই হস্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে । তখন 
আমেছিকার যুক্তরাত ইংলগুকে লাতটি বঞ্র দির্াণ করিয়া 

দিয়াছিল। তংপর ইংলঙডেও এই বস্ত্র সিগ্মিত হইয়াছে। | 

ইলেক্টন দাইক্রক্ষোপ ৪৯১. 
ও এর ছে হািস্রগরিস্ হিস টস্রির ১ 

ইলেক্ইন মাইক্রক্ষোপের বিভিন্ন অংশের জ্ত নান! গ্রকার 
সরঞ্জাম ও ঘ্যবস্থা দরকার | যন্ত্রের উপরিভাগে থাকে ইলেক- 
উরন-ঘশ্থির উৎস--উভপ্ ধাতব তার (ক্যাথোড )। ইছারই 
অদূরে রহিয়াছে ৫০ হাজার ভোণ্টমুক্ত একটি লচ্ছিন্র ধাতব 

প্লে (আ্যানোড )। আ্যানোডের ভোণ্টবিভবের উপরেই 
ইলেকটরনের গতি নির্ভর করে। ইলেকট্রনের বেগের সঙ্গে 
রঙ্ির তরঙ্দৈর্ধ্য তথ! অণুবীক্ষণের ক্ষমতার সাক্ষার্ং সম্পর্ক 
রছিয়াছে। 

ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপের নীচে ক্ষুয়ের রেড । চি্ছে প্রধশিত 
অংশের বিদ্কৃতি "০০০০৩ সেন্টিমিটার । সাধারণ 

জণুবীক্ষণে এই প্রকার ক্ষু্রাংশের এত স্প$ 
ছবি পাওয়া যায় না 

আযানোডের আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র রন্রপথে বৃহির্গত হওয়ার পর 
ইলেকট্রন-রশ্থি কণ্ডেখর লেন্সের প্রভাবে কেশ্রীভূত হুইয়! 
লক্ষ্য-বন্তর উপরে পড়ে। সাধারণ আলোর অণুবীক্ষণে স্বচ্ছ 
কাচের প্লেটের উপর লক্ষ্য-বন্তকে রাখা হয় । ইহাকে খলে 
মাউন্ট । ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপে মাষউন্ট-নির্বাচন কঠিন 
সমন্তা। কাচযে প্রকার আলোক-রশ্মির কাছে স্বচ্ছ, সেইয়াপ 

ইলেকট্রনরশ্মিকে বাধ! দিবে না এমন পদার্থই ইলেকট্রন 
মাইক্রক্কোপে মাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে । কাচ 
বাএ জাতীয় কোন জিনিষ এই কার্যযের জন্য ব্যবহার কর! 
সম্ভব মে, কারণ কাচের দানায় ইলেকট্রন আটকাইয়! যাইবে 
ও তাহার ছার! পড়িবে। '০০০০০১৫ সেন্টিমিটায় পুরু 
কলভিয্নের ফিল্য প্রায়শঃ এই কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার 
ভিতর দিয়! ইলেকট্রন অনায়াসে চলিয়! আসিতে পারে। 

চৌম্বক লেঙ্গের জন্য চোঙের মত তাঝেন্স কুগুলীতে 
তড়িতপ্রবাহ চালনা কর! হয়। প্রযাহ্র শক্তি লেজের কার্য 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

ইলেকই্ন-রশ্মির চলাচলের জন্য মাইক্ষক্ষোপ নলকে প্রান 
বায়ুপুন্য কর! প্রয়োজন । সেইজন্য যন্ত্রের সঙ্গেই পাম্পের 
ব্যবস্থা! আছে। পরীক্ষারীন বন্ত বা ফোর্টোপ্লেউকে যথাহানে 
বসাইয়। দিবার জন্য বা বাহির কল্সিরা আনিবাক্স জন্য 'লকে”র 

ব্যবস্থা! থাকে যাহাতে নলের ভিতন্মে বাতাস প্রবেশ করিতে 
পায়ে না। যন্ত্রের কাধ্যাদি নিয়ন এবং প্রতিবি চোখে 

শনি লন জজ জানত» ওল ইউজ 



৪৯২ 

দেখিবার উদ্দেঞ্ডে নলের স্বানে স্থানে গবাক্ষের ব্যবস্থা থাকে । 
এক একটি যাইক্রক্ষোপের দৈর্ঘ্য সাত-আট ফুট । 

এই মাইক্রক্ষোপের সাহায্যে কোন কণশিকাকে পঞ্চাশ 

হানার হইতে লক্ষ গুণ বড় করিয়! দেখা সম্তব। '০০০০০০৩ 

সেন্টিমিটার আক্কতির দ্িনিসও ইহার লাছায্যে স্পষ্ট দেখ! 
যায়। মানুষের দৃষ্টিশক্তি অন্যন হ্রিশ হাজার গুণ বর্ধিত 
হইয়া । এই যন্ত্রের দৌলতে মৃতন এক অজ্ঞাত জ্বগং. 
মাষের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে । বসত্ত, ইনক্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি 
রোগজীবাণু সাধারণ সংজ! ভিরাস। ইহার! এত ক্ষুত্র যে 
এতাবংকাল ইহাদের স্বরূপ অণুবীক্ষণেও ধর! পড়ে নাই। ইলেক- 
উন মাইক্রক্ষোপের নীচে ইহার] এত দিনে আত্মপ্রকাশ করি- 

প্রবাসী ১৩৫৪ 

যাছে। ইতিপূর্বে ব্যাগিলাল বা ব্যাকৃটিরিয়! জাতীর জীবাণুর 
'আক্কতিমাতরই জানা ছিল । এক্ষণে উহাদের দেহের ভিতরকার 
গঠনপ্রণালী মান্ছষের কাছে প্রকটিত হুইতেছে। অনেক 
দানাদার পঞ্ধার্থের গঠন এবং যে সফল যৌগিক পদার্থের অণু 
আকারে অপেক্ষাকৃত বড় তাহাদের রাপ যাগ্রিক চক্ষু পর্দায় 
উদ্ভাসিত হইয়াছে । 

যে যন্ত্র ছোটকে বড় করিয়া দেখার তাহার মাম এক সময় 
দেওয়া হৃইয়াছিল অণুযীক্ষণ যন্ত্র। কিন্ত পদার্থের জগুর 
্বয়প চোখের সামনে উন্মুক্ত করিয়! দিধার কোন ক্ষমতাই 
তাহার ছিল না। এতদিনে বোধ হুয় সার্থকনাম! অণুবীক্ষণ 
নির্মিত হইয়াছে । 

চলে গেল তার! 

প্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী 

চলে গেল তার! জন্গের মত বিদায় নিযে 
সবার চোখের ওপর দিয়ে। 

কেউ ডাকে নাই, কেউ বলে নাই, “কোথায় যাও ?? 

এমন কি শুধু মুখের কথার সান্তবনাতেও বলে নাই ফেউ-_ 
“আমর রয়েছি, কোন ভয় নাই, ছেড়ো ন! গাও, 

নিরুদ্দেশের যাত্রায় তাই ভেসেছে নদীতে ছেলে বউ নিয়ে 
কাছায়ে! নাও, 

পায়ে হাটা-পথে বাকীর! চলেছে মিছিল ক'রে 

ছুর সরে, 
যেখানে জীবন জাগের মত 
উদ্দাম গতি, উচ্ছল ভ্রোতে চলায় রত। 

যেতে ঘেতে তার! বার বার ক'রে চেয়েছে ফিরে, 

দীর্ঘ বাস ফেলে পুনরায় চলেছে ধীরে, 
ঝুরি-নাম! বুড়ো বর্টের শেষে 
গায়ের সীমান! যেখানে মেশে, 

লেখানে এসে 
অপলক চোখে জন্মের দেখ! দেখেছে চেয়ে, 

প্লাবন ছুটেছে ছ-চোখ বেয়ে । 
তার] সুধু জানে কি গন্ঠীর ব্যথ] পড়েছে গ'লে 

ভিঠে-মাদি-ছাড়া সব-ছার] এ নিরলদের বিদায়-বেলার 
চোখের জলে। 

সেদিনের সেই ছদ্ছিনে যার! ছ্দিন পেলো, 
শীতের রাতেই ভুষনে যাদের ফাগুন এলো, 

হঠাং-পাওয়! জে টাকার গরমে আত্মহারা, 

কালে! বাজারের নফল আলোর মদের নেশায় যণ্ত তার] । 

রাতের অন্ধকারের তলে 

তাদের লোভের লেলিহ-জিহ্বা শাণিত ছুরির মতন ঝলে | 
মকল আলোর মদের নেশায় রঙীন চোখ--_ 

পৃথিবী তখন তাদের ভোগের স্বর্গলোক । 
তাদেরি চোখের তলায় এদিকে ক্রমশঃ শুভ হ'ল যে দেশ 
তাদেরি লোভের খোরাক জোগাতে-_কি তাতে তাদের ? 

করেছে যে কান করেছে বেশ-_- 

তার! ত হয়েছে লক্ষপতি-_- 

ফতভাগাদের ভাগ্যের সাথে নিজেরে জক্জালে হ'ত কি কখনে! 

এ উন্নতি ? 
নিজেকে হারিয়ে ত্বার্খজান আর আত্মব-স্থথে 

হাছয যখন মানুষেরে দিল নির্দয়ে ঠেলা স্বত্যু-যুখে, 
বহু পুরুষের বছ স্মতি মাথ! বসতবাচী, 

মায়ের মতন স্বেহাতুন্া আত্ম গায়ের মাটী, 
এয়াই তখন কেঁদেছিল জার বার বার করে ডেকেছে পিছ, 
দেয় নাই সাড়া, চলে গেছে ভারা, শুনেছে তবুও শোনে নি কিছু। 

মানুষ যখন মাছযের মাঝে আয়েক মাহে দিল না ঠাই, 
তাদের তখন কেহই নাই। 
জন্মের মত বিদায় নিয়ে . 

চলে গেল তাই সবার চোখের ওপর দিয়ে । 



নোয়াখালি-শ্রীরামপুরের পূর্বকথা 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

গামপুর নোয়াথাপি প্েেলার একটি প্রপিগ্ধ গ্রাম । কিন্তু 
তাহার প্রসিদ্ধি পেশার ক্ষুদ্র পরিসর অতিক্রম করিতে এত কাল 

সমর্থ হৃয় নাই। কারণ, বর্তমানে কলিকাত! মহানগরীর 
সাগসিধ্যই হানসমূহ্র প্রপিখ্ির পিদান হইয়া পড়িয়াছে। 
মহাও্জা গান্ধীর বিশ্মযনকর নব অভিধান এই গ্রামকে কেন্ত্র 

করিয়া আরগ্ত হওয়ায় অন্যন ছুই মাস কাল তাহার এবং 
তর্দীয় ভক্তমগ্ুলখর চরণম্পর্শে পবিত্র হইয়া শ্রীরামপুর আজ 

তারের এক প্রপিদ্ধ তীর্ঘক্ষেত্ে পরিণত হইয়াছে। সংবাদ- 
পথ্থে প্রাকাশিত হইয়াছে, মহাস্মাজীর তত্তত্য আশ্রয্কুটির 

একটি 'রাঞ্জধাটা'র পথের ধারে অবস্থিত এবং বর্তমান “রাজ” 

গাযুত শপেশপারায়ণ ব্রাম্ম যহাশয় রাঞ্জোচিত বধান্জতার 
পরিচয় দিয়া উক্ত ঝুঠীর স্ বিস্তৃত ভূখণ্ড দেশমাতৃকার উদ্দেশে 
দান করিয়াছেন। এই “রাঞ্'-বংশের উল্লেখ বর্তমান শাসন- 

ওম্বের দপ্তরে পাওয়া যাইবে না। ইংরেজ অধিকারে “রাজা? 
উপাপিবার] ভূষিত না হইলেও নোয়াখাপি জেলার আপামর 

জনসাধারণ এই বংশের রাজখযাতি অপ্যাপি অটুট রাখিয়াছে। 
পাঠকগণের কৌঠহল নিবৃত্তির জঙ্ আমর। সংক্ষেপে শ্রীরামপুর 
ও তাহার পাজবংশের অতীত বিবরণ পিপিবদ্ধ করিতেছি । 

শোয়াখালির আদিরাজ| বিশ্বস্তর রায়ের প্রপৌত্র “রাজ। 
আরাম থাপ্র নামানুসারে গ্রামের নাম শ্রীরামপুর হয়। শ্রীরাম 

খশার রাজঞকাল অহ্থমান ১৪৫০-১৫০০ প্রীঃ-স্থতরাং গ্রামটি 
প্রায় ৫০০ বৎসধের স্বতি বহুশ করিতেছে | রাম খার পৌন্র 

রাজ! রাজবঙ্গতের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম “রাজ! কুষরায়? ; 

তিশিই মুল গাজবংশ হইতে পৃথক হইয়া শ্রীরামপুরে অবস্থান 
করেন । মুল রাজবংশ নোয়াখাপিতে বহুকাল বিলুপ্ত হই- 
মাছে এবং তাহার একটি মাত্র মাজাযএ্ট শাখা ব্রিপুরা জেলায় 

বিধ্যমান আছে (প্রবাপী, মাঘ ১৩৫৩, পৃ. ৩৯৪ )। সুতরাং 
নোয়াখালি জেলায় শুররাও্গণের একমাত্র র/জোপাবি উত্রাধি- 

কারী ব্দপে শ্রীরামপুরের শ্রাঞ্জবংশ এঁতিহাসিক গৌরবে 

মহ্মাষ্ধিত । রাজা কৃফ রায় খারছু'ঞার অঙ্জতম রাজা 
গন্ধরামাণিক্যের পিতৃব্য ও সমপাময়িক, ছ্ুতরাং প্রায় ১৬০০ 

সনে ধিস্ঞমান ছিলেন । রুঞ্ রায় তুলুয়া পরগণার একাংশ 
উত্তপাধিকারহুত্রে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ধ পরাক্রস্ত ভ্রাতৃত্ব 

উদয়মাণিকা ও গন্ধর্বমাণিকে)র রাজত্বকালে তাহার অধিকার 
হইতে বফিত হ্ইয়াছিলেন, এইরূপ অন্গমান করার কারণ 

আছে। চৌভরমক্সের রাজধ-বঙন্গোবন্তে ভুলুয়ার রাজন্বের পরি- 
মাণ লিখিত, আছে ১৩৩১৪৮০ দাম অর্থাৎ ৩০২৮৭ টাকা । 

&ঁ সময় ফইতেই ভুলুর! পরগণ] তিন অংশে বিভক্ত হুইয়াছিল-_ 

তপে চৌন্বহাজান্বী, তপে অঞ্টহাজারী ও তপে দশহাজ্ারী। 

ইহাদের নাম রাজবের পরিমাণ হইতে হু হইয়াছে বলিয়! 

অনুমান করাই সঙ্গত-_মোট র্নাহস্ব ৩২,০০০ ঠাক! স্থুলতঃ 
রী 

চৌডরমল্পের রাজ পরিমাণের সাহত জতিএ বটে। তপে দশ 
হাঞাশীর উল্লেখ প্রাচীন দানপঞ্র]দিতে অত্যন্ত হুক্প্র!প্য | আমর 
একটি মাত দেবোরের দানপতে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। 
রাজা কুক গারের বৃদ্ধপ্রপৌএ উদয়নারারণ ৫৪১ পুনুপ্ণতি 

সনের ৫ আশ্বিন (১৭৪২-৩ সন) নিজ পুত্র “প্রাপগ্রীতিম' কীর্ি- 
নারায়ণের শামে 'রাজরাজেখবর' দেবতার জত ২৪. প্রোণ দেবত্র 

ভূমি দাশ করিয়!ছিলেন। দানপত্রে ভূমির অবঙ্থান নির্দেশ- 

স্থলে লিখিত আছে, 'পগগণনে তুলুয়া তপে দশ হাজারী জায়মীগ 
সরকার আলী । (ভ্রিপুর! কালেকউননীর ৪৯১৯ সংখ্যক সনদ) 
সুতরাং অন্যান হয় “তপে *শ হাজারী'ই ব্রাজ কৃষ্ণ রায়ের 
সম্পর্ডি ছিল এবং কালক্রমে একটি ক্ষু্র জায়দীর যা তাহাদের 
ধখলে থাকে । 

রাজ! কফ্রায়ের সময় হইতেই বহু সগ্রাস্ত পরিবার আসিয়া 

আীরামপুরের রাজবাটীকে কে করিয়। গ্রামটিকে সম্বদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছিল । রাজ! ক্ষণ রায় তদীয় পুরোহিত সিদ্ধান্ত ধাগীশ 
ভট্টাচার্য/'কে শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে ৩৮৭1০ সুমি দান 
করিয়াছিণেন (অরিপুরা কালেক্টরীর ৪৫১৫ সংখ্যক ফার্সী চুদ্ধক 

দ্রষ্টব্য) । উক্ত ভটাচার্ধ] বাতস্ত গোত্র, কাঞ্জিলাল গা্জি- তাহার 
অধস্তন ৯-১০ পুরুষ এখনও বিদ্যমান । রাজা লক্ষমণমাশিকেযর 
সহিত তদীয় পিতৃধ্য-পুত্র অনস্তমাণিক্যের সংঘর্ষ হ্ইয়াছিল। 
লক্ষ্পণমাণিক্য স্বয়ং অমিতবলশালী ছিলেন, কিন্তু অনস্তমাণিক্য 
তদপেক্ষাও বলীয়ান এবং লক্ণমাপিকোর ঈধ্)] ও বৈদ্ভাবের 
কারণ হুইয়াছিলেন। প্রবাদ জাছে, এক দিন রাজা লক্মণ- 

মািকা রাজবেশে সঙ্ছিত হইয়! ক্বত্রিম নে প্রদর্শনপূর্বক 
কলটাণপুর রাজগৃহের এক প্রকো্ঠে অনগমাণিকতকে আহারে 
বসাইয়! তাহার শক্তি পরীক্ষা] করিতেছিলেন। আহার করিতে 
করিতে অনস্তমাণিকোর মনে গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কার উদ্রেক 
হয় এবং তিনি হঠং ভোজন আসন হইতে এক প্র১ও লক্ষ 
প্রদান করিয়! একটি ক্ষুত্র জানালার ভিতর দিয় গলি] উচ্ছি& 
হুত্ডেই উদ্ব্থাপে দৌড়াইয্বা! চৌদদ-পনর মাইল দুরবং রাজ! 
ক্কক রায়ের ভবনে শ্রীরামপুরে জাশ্রয় লইয়াছিলেন। 

₹ষ রায়ের পুজ গৌরীপ্রসাদের কী কথা জান! যার না] । 
তৎপুঞ্র "রাজা বারাহীদাস' প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকর্ীক হুইটি 
ভূমিদানের উল্লেখ আমন পাইয়াছি - একটিতে (৩১৫৬ 
সংখ্যক চুখক দ্রষ্টব্য) ছানভাজন ব্যক্তি দেবীদাস এবং 
অপরটিতে (৪৫১৬ সংখ্যক চুম্বক) রুকরাম ও রদুনাথ 
চক্রবর্তী । শেষোক্ত দানের তারিখ ১১১৫ সন ( ১৭০৮-৯ 
ইঃ) এবং তুষির পরিষাণ ৫1৩৫. গগ্জা। বারাহীদাসের 
পুত্র কংশনারায়ণ অঙ্সারু ছিলেন। তৎপুজ্র "রাজা উদয়- 
নারায়ণ'ই এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন । তাহার বু 
দ্বানপত্রের নিদর্শন পাওয়া বায় । আনন] ছইট মান উল্লেখ 
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করিতেছি, পূর্বে একটি উ্নিখিত হইয়াছে ।” ২০২৮ সংখ্যক 
সনধ পড্রে তিনি স্বপূজ “রাজ! রত্নারায়ণদকে আড়াই প্রোণ 
দেব তুমি ১৫ ভাদ্র, ১১১৯ সনে ( ১৭১২ গ্ীঃ) দান করেন। 

১২০২. সনে উক্ত ভূমির দখলকার ছিলেন রতননারায়ণের 

পৌআঅ (অর্থাৎ নরশিংহের পু) রাজচন্নারায়ণ। এই 
রাজচঙ্ত্রের প্রপৌআ রাজ] রাঞবিহারীনারায়ণ অল্পকাল হইল 

স্বগত সৃইয়াছেন | এই দানপত্রের শীলমোহরে উদ্য়নারায়ণের 

নাম ও তারিখ ৫১১ ( নকলে ৪১১ লিখিত আছে, ৫১১ হইবে 

সন্দেহ নাই ) লিখিত ছিল। নুতরাং রাজ! উদয়নারায়ণের 

অভ্য্ঘয়কাল ১৭১২-৪২ সন বলিয়া! নিণাতি হয়। ২০৩০ 
সংখ্যক সনদদ্ধারা উদয়নারায়ণ অপর পুত্র কীর্তিনারায়ণকেও 
&ঁ সনেই ভুমিদান করেন-_-১২০২ সনে তাছার উত্তরাধিকারী 

ছিলেন কাঁপ্ডিনারায়ণের এক কীর্চিমান্ পুর রাজ! রদুনাথনারায়ণ 
এবং এক পৌঁআ রাজনারায়ণ। প্রীত্ামপুরে কীণ্ডিনারায়ণের 
ধারায় খর্তঞান রাজ] আীহৃপেজনারায়ণ রায় মহাশয় । 

রাজ! লপ্মণম।ণিক্য রাজা লক্ষমপসেনের অন্গকরণে১ 

'পঞ্চরত্ব” সন্ত! স্থাপন করিয়া যশস্বী হুইয়াছিলেন । এই 
সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ব ছিলেন আ্রীরামপুর-নিবাপী মঙ্াকবি 
ররঘুনাথ কবিতাফিক। এই র্লাক্কবির নাম বঙ্গদেশে চিন্ন- 
স্মরদীয় হওয়া উচিত। তুলুয়ার পণ্িতপমাজে চিরপ্রসিদ্ধি 
আছে যে রাঞ্ধা লক্মণমাণিক্য-রচিত গ্রন্থসমূহ, বিশেষতঃ 
বিখ্যাতবিজয় নার্টক, বস্তুতঃ কবিতার্িকেরৎ ঝচনা' এবং 
পৃষ্ঠপোষক রাজার নাষে প্রচারিত । আমর] "ংক্ষেপে 

কবিতার্ধিক ও তদ্বংশের বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়া এই ক্ষুত্র 
প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম । রাজা বিশ্বস্তরের সহিত তাহার 

পুয়োছিতও মিখিল! হইতে ভূলুয়া আগমন কহেন, তাহার 
বংশবরগণ নোয়াখালীর নান! খামে প্রতিষ্ঠার সহিত বিদ্যমান 

আছেন। ইহার! ভরঘাজ গোআ এবং বংশপরিচয় নির্দেশ- 
কালে বলেন “সাকুটাল কাঠ.যালী” | সাকুষ্টাল রাচীয় শ্রেমঈর 

“সাহদ্ধিয়াল” হইতে অভিন হইতে পারে, কিন্ত! পৃথক এরুটি 

মৈথিল বংশও হইতে পারে ।২ এই রা্গপুরোহিত বংশের 

১। লক্ষণসেনের সভার পঞ্রক্ষের নাম নিরলিখিত 

শ্নোকে বিশ্ুদ্বভাবে কীরিত হইয়াছে, জিপুর! জেলায় একটি 
প্রাচীন পুথি মধ্যে ইহ! আমর! পাইয়াছিলাম। 

“গোবর্ধনশ্চ শরণঃ কবিরাজনাম।, 
খ্যাতত্তথা গুণিগণৈর্জয়দেবধীরঃ। 

আধানুমাপতিবরে! জগদেকরত্বং 
রত্বানি পঞ্চ নৃপলক্মণসেনতুমৌ। ॥* 

২। মিখিলায় ভরদ্বাজগোত্র সাকুাল বংশ ছিল কিন্বা 
আছে কি ন! গবেধণ! নম] করিয়া এ বিষয়ে তথ্যনির্ণর অসাধ্য । 
রাজা লক্মণমাণিক্য বিখ্যাতবিজর নাটকের প্রস্তাবনায় পূর্বঘ- 
পুরুষের কীর্ডিপ্রসঙ্গে পুরোহিতবংশের আদিপুরুয “ভায়াচার্য্যের 
উত্নেখ ফথ্গিয়াছেন (৯ম প্লোফ)-- 

প্রবার্গী 
০ স্থির তে পপর সস সা তরি চা ও আর দই“ হারা হা হিশাম সারি আক হী জজ 5 ০৫০০5 ভর ডিন সা গত আরে এ ও হা জু শর হি ও দস ॥ চু 

১৩৫৩ 

এক দৌহিঅ শাখায় রাটীয় সূলপাড়ার চট্রোপাধ্যায়বংগীর 
কীর্িবাদ পঙ্জিতের অধন্ভন বংশধর বালীনাথ বিদ্যালক্কার় প্রথম 
শ্ীরামপুরে আসিয়। বাসস্থাপন করেন এবং রাহগ-পৌরোহিত্য 
লাভ করেন। তাহার পুজই রঘুনাথ কবিতার্ষিক। তাহার 
স্বনামে প্রচারিত “কৌতুকরত্বাকর' মামে এফ সংস্কত প্রহসন 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। লগওনের ই্ডয়া অফিস গ্রন্থাগারে একটি 
প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (এগেলিঙ্গ সাহেবের পুথিবিবরনীর 
পৃ. ১৬১৮ ভ্ষ্ব্য ) এবং অপর একটি খঙ্তি প্রতিলিপি জিপু্া 
মছারাজার শাজজগ্রস্থাগারে আছে। আমর! শেষোক্ত পুথি 

পরীক্ষা! করিয়াছি । এই গ্রন্থের বিস্কৃত প্রসাবনায় লক্্মণরাজা 
ও তংপিতার উতদ্দ্বল প্রশত্ভতি রচনার পর কবি আত্মপরিচয় 
দিতেছেন £ 

বামনাথমছাত্বনঃ দুক্কতিনে! বিদ্যাবিবেকক্ষম|- 
ধৈরেটীদাধ্যগভী'রতা-সুজনত। কাকুণ্যবারাংনিথেঃ | 
ভূমীদেবমণেঃ সুতন্ত ক্কতিনঃ অংকাব্যরত্বাদুধি- 
রাস্তে শ্রকবিতার্চিকন্ত সরপঃ কণ্চিৎ প্রবন্ধোভরঃ ॥ (১৮) 
পরবভ্ভী গদযাংশে ম্প্তঃ উষ্লেখ আছে যে তিনি লক্ষ্মণ 

রাজার পুরোহিত ছিলেন ( এতন্ত ছি পুরোধপ1 তেন বিরচিতং 
কৌতৃকরত্বাকরং প্রহসমম )। এই প্রহসনের বিষয়ধ্ড হইল 
মান নামক এক নূর্খ রাজায় রাজীর অপহরণ এবং কুমতিদেব 
মঞরী, অগুভচিত্তক দৈবজ্ঞ, আচারকালকৃট পুরোহিত, প্রচ- 
শেকবর্বন গুগুচর, অজিতেন্তিয় গুরু ও ব্যাবিবর্ধক বৈধ্য 

প্রভৃতির ছারা তার উদ্ধার চেঞ&। কবির শেষ মনোধ্র 
ভরতবাক্যটি উদ্ধারযোগ্য-- 

পৃঙ্থীং বিস্তারশন্ডাং জনয়তু বিদধদ্দেবরাজ; দুব্টিং 

ভুদেবৈর্ধজকর্্মাখিল-নিহিত-পুরোডাশ-সন্ভপিতঃ সন্। 

ক্ষীরং নুদ্দিপ্ণগাবো দধতু বহুতরং তন্তবৈরাজ্যসংঘৈ: 
যজৈদ্তষাঃ প্রজানাং বিদধতু নিখিলানন্দবন্দানি দেবা 
১৭শ শতার্বীতে ভারতের পূর্ব প্রান্তে সুদ্রতীরে যাগযজ্ের 

সমারোহ্ঘারা প্রজাবর্গের আনন্দোংপতির এই শুচিসম্পন্থ 
কামনার সছ্িত বিংশশতাব্বীর কামনার তুলনা করিলে দেব- 

তার প্রণাদ নির্ঘ,ক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ মানবতার বর্তমান উদ্দাম 

বিজ্স্তণে প্রকট পার্থক্য দেখিয়! বিন্ময়াপন্ন হইতে হুয়। 
প্রীরামপুর হইতে কল্যাণপুর রাজসভায় যাতায়াত সহন্ধ- 

ভায়াচার্ধ্য-বিশুদ্ধস্ততিসমুন্ত তৈঃ রি 

স্বত্যুক্তৈঃ পয়িতোপনীতবিপদাৎ মা করিত: | 
যদৃগোত্রীয়মকীতুজামহরহঃ স্বর্জমানৈধশ- 
স্তোমৈঃ পূর্ণনজীর্শহ্যরজঠরং ব্রদ্ধাগুযুজ্জ স্কতে ॥ 
এই ভাস্মাচার্ধ্য কে আমর! জানিতে পাদ্ধি মাই। তাফিক 

লমান্ষে ভায়াচার্ধযপদে মিথিলার মহাপঙ্ি উদ্দয়নাচাধ্য কিন্বা 
উদ্যোতকরাচার্ধ্যকে বুঝায়। পুরোহিতবংশ হঁহাদের অভ্তয়েয় 
'যংশোদ্ধু হওয়াবিচিজ নছে। 



কাস্তুন 
রাঃ রাস্তাটি ও পচ এট ও ও এটি বা কি সপ 

অভ্াভ রত্বের ভবনে হাতী বাধা থাকিত এবং তাহারা 
হাতীতে চড়িয়াই প্রত্যহ রাহ্ৃসত।য় যাতায়াত করিতেন । 

কবিতাফিকের উপাবি হইতেই প্রতিপন্ন হয় তিনি 
একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তৎকালীন প্রতিত!- 
প্রকাশের শ্রেষ্ঠবিভ। তর্বশান্জে ব্যুৎপন্প ছিলেন৷ তাহার অধস্তন 
বংশধারায় বহুকাল পাগ্ডিত্য বিস্তমান ছিল এবং এখনও সম্পৃণ 
বিলুপ্ত হয় মাই। কবিতার্ফকের পু রত্রেশ্বর বিদ্যাবাঙীশ-__ 
তিনিও পিতার সহ্ততি লক্মণমাণিক্যের পঞ্চর$্্সভার অন্তর্গত 

ফলতাবাড়ী টা এষ্টেটে 

লাধ্য নফে। প্রবাদ অনুলারে কবিতার্ষিক এবং রাজপভার 

৪৯৫ 

ছিলেন বলিয়! একটি মত প্রচলিত আছে। মতান্তরে পঞ্চরত্ব 
সভার রত্বেশ্বর ভিন্নবংশীয় এবং ভিরএ্রামবাসী ছিলেন । রদ্বেখর 
বিদ্যাবাসগীশের পুত্র রামভদ্র সার্ধ্বতৌম। সার্ধাতোমের পাচ 
পু, জ্যেষ্ঠ রামগোপাল তর্কবাগগীশ ও কনিষ্ঠ রামরমণ 
ভায়ালঙ্কার। ্ায়ালঙ্কারের চার পুজের মধ্যে দ্বিতীয় ছিরণ্যগর্ভ 
তর্কভুষণ তৎংকালে ভুলুয়ার একজন শ্রেষ্ঠ পঙ্িত ছিলেন। 
বর্তমানে হিরণ্যগর্ভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকর চক্রবর্তী রসঞখ্যখ 

- পুত্র কৃফকান্তের ছই পুত্র, গুরুচরণ ও হুর্গাচরণের পুজ-পৌজগণ 
বিদ্যমান আছেন। 

ফলতাবাড়ী 'ী এষ্টেটে 
শ্রননীমাধব চৌধুরী 

অগ্জমনফভাবে মিনতির চিঠিখান! পড়িতে জারস্ত করিয়! 

সতীণ চেয়ারে পোজ! হুইয়। বসিল। তাহার সমস্ত দেহ শক্ত 
হইয়! উঠিল। চিঠিখান! শেষ করিয়! পাশের টিপয়ের উপর 

ফেলিয়! দিয়! গে সপ্মুখের দিকে চাছ্লি। 

চরে ডিয়াখোলের পাহাড় । থাকে থাকে চা-গাছের 

লাইন পাহাড়ের গা বহিয়া খানিক! উঠিয়াছে। কুয়াশার 
একখানা ঘন জাল গাছগুলির উপর তাসিয়া রহ্য়াছে। 

জায়গার জায়গায় পাহাড়ের চূড়া হইতে ছর্ষের আলো! গভ়াইয়া 

পড়ির] কুয়াশার জাবযশীকে ফিকা করিয়া তুলিয়াছে। 
সতীনেন্স দৃষ্টি একটু সরিয়া আসিয়া! গেষ্ট-ছাউপের বাম- 

দিকে একটু দুরে কলতাবাড়ী চা-বাগানের ম্যানেজারের 
বাংলোর উপর পড়িল। কাঠ, টিন, কাচের দ্বিতল বাড়ী, 

ছবির মত দেখাইতেছে। দোতলার সাশীগুলি খুলিয়া দেওয়া 
হুইয়াছে। নেটের পরান উপর, সাশার উপর আলোর 

কালি আসিয়া! পড়িয়াছে। 
উচ্চ হাপির শবে সতীনের শুন্য দৃষ্টি সম্মুখের রাস্তার উপর 

নামিল। গুটি কয়েক ওরাও মেয়ে হাত-বরাধরি করিয়া 

ফ্যা্টরীর পথে চলিয়াছে । সকাল বেলাতেও মাথায় গু'জিয়াছে 
লাল ক]ান! কুলের গুচ্ছ, অন্ুচ্চ কণ্ঠে কোরাস গান চলিয়াছে। 
মাঝে মাঝে গানের মধ্যে কলছান্তের ঢেউ ভাঙিমা! পড়িতেছে। 

হঠাৎ তাহাদের চোখ পড়িল সতীনের উপর । ছোট 
সাঞ্েব তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া তাহাদের 

হাপির বান ডাকিয়া গেল। হাসিয়া এওর গায়ে পড়িতে 
পড়িতে তাহার| জাগাইরা গেল । 

সতীনের রৃখে এতক্ষণে স্বছ হাসির রেখ! ফুটিয়া উঠিল। 
মিমতির চিঠিতে একট! অপ্রত্যাশিত খবর আগিয়াছে। তাহার 

তগ্গী ওরফে ফষমরে বিনতি সেন একজন ঝবাঝালে কৰিউনিষ্ | 
কষরেসী াইলে নে লিখিয়াছে পার্টির ভেলিগেট হিসাবে 

কমরেড উষা দত ও কমরেড ততক্কটাগ। তাসখণ ইয়ং কমিউনি& 

কনফারেব্সে যোগধান করিবার জঞ্ কিছুদিন পূর্বে রওয়ান! 
হইয়াছিল। পথে একটি হুর্ঘটনার কলে কমরেড তেঙ্কটাগার 
বত হইয়াছে, কমরেড উষা দত্ত ফিরিয়া আসিয়াছে । পার্টর 
একজন বিশিঞ্ কর্ণার হঠাৎ ম্বত্যু হওয়াতে সকলেই হুঃখিত, 

কমরেড উষা দত এই হুর্ঘটণায় মর্মাহত হইয়া আছে। পার্টির 
মিটিঙে সে নীরবে বসিম্বা থাকে, কোন কাজে উৎসাহ নাই। 

চেহারায় ভাইটামিন বি-ওয়ান ও বি-টু যুক্ত খানের অভাবের 
লক্ষণ পরিস্কৃট । এই শক্ কা্টাইয়া উঠিয়া যাহাতে সে পূর্বের 
মত উৎসাছের সঙ্গে কাজ করিতে পারে এজগ্ তাহার একটু 
চেগ্জ দরকার । গত ১২ইমার্চ তারিখের পার্টি মিটিগ্ডে এই 

রেজোলুশন সর্যসন্মতিক্রমে পাস হইয়াছে । নন-অফিসিয়ালী 
স্থির হইয়াছে যে পার্টির জন এই কাজের ভার আমাফে লইতে 
হইবে । যদ্দি তাহাকে রাঙ্ধি করিতে পারি-__-আশা করি পার্টির 
নামে পারিব__তাহাফে সঙ্গে লইয়া ২১ তারিখে আমি 
ফলতাবাড়ী রওন] হইব । 

পুনশ্চে কমরেড মিনতি পিখিয়াছে £ তাহাদের ফলতাবাড়ী 
যাইবার প্রস্তাবের আগল উদ্ধেন্ঠ বাগানের ওয়ার্কারদের অবস্থ! 

ধাভি কর! ও তাহাদের মধ্যে কিছু প্রোপাগাওা কর] । মালিক 

সাবধান ! 

সতীন হথার্সিল। আলিপুর-ডুয়ালের ফলতাবাড়ী চা- 
বাগানের মালিকের কঙা! আলিতেছে বাগানের শ্রমিকদের 

বব্যে প্রোপাগাগ্া করিতে । চমৎকার আইডিয়া! | কমরেড 

মিনতি দেনের উপরুক্ত প্রভাব । 
পরিবাদের সকলের কনিষ্ঠ সন্ভান, পিতামাতার আদয়ের 

মেয়ে। আদরের আধিক্যে শ্বঘভাব ও ক্ষুত্র মন্তভকটি বেশ 
বিগড়াইয়াছে। স্ছুলে পঙ্ঠিবার সময় হইতে কমিউনিজন 

তাহাকে পাইয়া! বলিয়াছে। চৌন্ব বছর বয়সে পে ক্লান-ওয়ার, 
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ুর্জোযা, প্রোলেটারিয়েট প্রভৃতি ব়্ বড় কথা নর সকলের 
তাক্ লাগাইয়! দ্িত। বাবা ডাকিয়া! কাছে বসাইয়! বলিতেন। 

--তাক্পপর ছোটবা, তোমায় ক্লাস-ওয়ার কেমন এগুচ্ছে? 
ঘম-দেওয়া গ্রামযোফোনের মত সে ন্নাপ-ওয়ারের 

অ.বস্ককতা সম্বন্ধে কার্ল মার্কদ্ কি বপিয়াছেন মুখস্থ বপিয়া 
যাইত। কিব্যাপার! অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার 

পাঠ্য পুণ্তকের শেলফেএ মধ্যে পাওয়! গেল কমিউনিজম-মেড- 
ঈজি, সামাবাদী লাইব্রের হইতে প্রকাশিত, মূল্য *শ আন] 
ইই পয়সা মাএ । প্রথমে সঠিআ জীবনী কার্প মার্কস, কমরেড 

লেনিন ও কমরেড ঠ্্টালিনের । তারপর প্রশ্ত্রোভরের আকারে 

কমি্টনি& মতবাদের পঞ্চান্ত পৃষ্ঠাধ্যাপী ব্যাখ্যা । মিশতি এই 
8৫-1-1০ অর্থাৎ ৭১ পাতা'ণ বইখানি ঝাঁড়। নুখস্থ করিয়াছিল। 

যখন তখন তাহার কমিউনি& বপ্ততার করকাপাতে বাড়ীর 

লোকের অবস্থ! কা'হুল হুইয়া পড়িত। 
তারপণ্র স্কুল ছাড়িয়! মিনতি কলেঞ্জে পড়িতে গেল। 

পার্টির সভ্য হইল। পার্টির কান্ধে সে গাড়ী লইয়া বাহির 

হইলে আর কাহারও সেদিন গাড়ী পাইবার উপায় থাকিত 

না। কি:রতে সন্ধ্যা, কখনও বেশ রাত হইতে লাগিল। বাব! 
একদিন ডকিয়! আড়ালে কি উপদেশ দিলেন, সোফারকে 

ভাকিরা! কড়। আদেশ দিলেন সঞ্জযাথ সময়ে বাড়ী ফির্িতে 

হুইবে। 
তারপর হইতে তাহাদের বাড়ীতে কমরেডদের যাতায়াত 

আরম্ভ হইল। 

---ম্কয় কি ব্য আছেন ? 

সতীনের চিন্তাক্ছন্্, শিম্পন্দ ভাব কাটিয়া গেল। সে দেখল 
বাগানের নূতন ইলেকচিক কণ্টান্টর নির্মল, তাহার হাতে 

একটি গোলাপের তোড়া। 

এই ছোকরা] কণ্টা্টরটি তাহার প্রিয়পাত্র। নুতন 

কণ্টাক্টট করিবার সময়ে আগেকার পাঞ্জাবী কণ্ট, স্িরকে 

ছাক্াইয়া ইহাকে সে কাজ দিয়াছে। 
--এপ, এস । এত গোলাপ কোথা থেকে 

করলে ছে? 

আমার বাগানের গর | সছিন আমাদের কোয়াটারের 

শুমুখ দিয়ে যেতে যেতে কিছুক্ষণ টাড়িয়ে আমার বাগান 

দেখছিলেন খবর পেয়েছি । নতৃন-লাগানে। পাঁচষ্টা গাছে ফুল 
দিয়েছে, তিনটে দী-রোজ, ছুটে! হাইব্রিড চী। কত বড় কুল 
দেখেছেন? 

নির্লের হাত হইতে তোড়াটি লইয়! সীম অপ্রশংস 

দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল !-_-এটা! কি ব্যাক প্রি ? সে জিজ্ঞাসা 
করিল । 

--না ভর, ইতোয়াল ভ জাস, কি রং দেধুন | কে বলবে 
চী-য়োক্ধ? 

বাহার বারান্দায় চা লইয্া আপিয়াছিল। তাছায্স হাতে 

যোগাড় 

প্রবাসী ১৩৫৬ 
(জে টপস, ১ জ (সি ৫ ক ও ও ০ ও ডিন রতি লিসানি রা. (সি স্হান, নাট ঢ স্থল পাও চরে এ সানি ভিউ 

তোড়া্টা দিয়! কণ্ট1্টর বাবুর ভন্ড চা জানিতে বলিল। 

নির্মল চা] খাইয়া বিদ্বায় লইবার সময় সভীন বলিল-»আমার 

ছুই একজন গে& আসছেন পরগু। তার! বাগানের কাজ 

ধেখবেন। যাবার পথে একবার ওভারসিয়র় বাবুকে ডেকে 
দিও । 

মিনতি কলেজে ভতি হ্ইবার পঞ্ন হইতে তাহাদের 

ধাড়ীতে কমিউনিষ& বন্ধুদের যাতায়াত আরম্ভ হুইল | ঢাকাই 
জামধাপী শাড়ী-পরা1 কমর, বেনারপী ক্লেপের শাডী-পর! 
কমরেড, বরোদার পাড় জর্জেট শাডী-পরা কমরেড বাড়ীর 
গাড়ীতে চড়িয়। আমিতে লাগিল । চটকলের শ্রমিক, কাপড়ের 
কলে শ্রষিক, াছাজী অমিক, গ্যাসকোম্পানীর শ্রমিক, 

বিজলী কোম্পানীর আথিকদের মালিক কণ্ঠক শির্শয শোষণের 

প্রতিকার করিবার সঙ্ষল্প তাহাদের সুধমা যাথ! চোখে, 

লিপটিক্-রঞ্জিত ওঠে পরিষ্ফুট । জমিদার ও মহাজনের শিরয় 
শোষণের বিরুদ্ধে সবহারা চাষাঁদের সংখবধ্ধ করিবাগ জটল 

গ্রুতিজ্ঞ। তাহাদের ভ্যানিশিং সো-মাজিত মদ ললাটে ফুছিয়া 
উঠিয়াছে। 

প্রায়ই এই কমরেড'গের সঙ খধিত দোতলার ঈক্ষিণ- 

দিকের বারাশ্পায়। শানাপ্রকার খশ্ধেধ বর্ভত:-ক।কলীতে 

বাড়ীখাণি মুখারত হইত । বক্ততার যঙটুক কাশে আপিত 
তাহাতে মনে হইত সকলেই সেই কমিউনিজম-মেড-ইঈ!জর 
মুখ বিদ্যার পরিচয় দিতেছে । পার্টির মিটিং শেষ হইলে 

রিলাকৃসেশন । তাহ!তেও বৈচিগ্রয |ছল | খ্যাডমিণ্টন, টেখিল- 

টেনিস, ক্যারম, রবীজ্র-সঙ্গীত, পালগর, শাঙউইচ, কেকৃ, চ1। 
বছরখ!নেক বাধে কমরেড দলের মধ্যে কয়েকটি চেন! মুখ 

অনৃষ্ঠ হইল, খোধ হয় পরিণয়-যবনিকার অন্তরালে ; কয়েকটি 
নুতন মুখ আবিভূতি হুইল । মিনতি থা€-ইয়ারে ভতি হইবার 
পর হইতে জাবার তাহার বাড়ী ফিরিতে দেরি হইতে লাগিল। 

সভীন চেয়ার হইতে উঠিয়| ব।রান্পায় পায়চারি করিতে 
আরগ্ত করিল। ডিয়াখোল পাহাড়ের মাথা উপকাইয়! শখের 

আলে! থাকে থাকে সান্ধানে চা-গাছগ্ুলির উপরের ঘন 

কুয়াশাজালের আড়ালে আগাইতে আগাইতে হঠাৎ কফলতাবাড়ী 
বাগানের গে্-হাউসের বারাল্সায় শত ধারায় বিকীণ হইয়া 
ঝরিয়। পড়িল । এ যেন সর্ষের আলোর খাশিকট1! নাটকীয় 
তঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ । সতীনের এই জিনিষটা খুব নুতন মনে 
হইল । গভীরভাবে ধিশ্বাম টানিয়া! সে চোখ তুলিয়! ডিয়া- 
খোলের দিকে চাছিল। ডিয়াখোলের দেফে সবুজ চা-পাছের 
সারি আলোতে ঝলমল করিতেছে । দিকে দিকে নরম, 

তাপহ্থীন আলোর সঞ্চরণ। দেহের মেদ-মাংসেয় আবরদী ভেদ 
করিয়! এই নরম, তাপহীন আলোর এফটু ঝলক সতীনের 
মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। 

ঘিনতির সঙ্গে একদিন আসিল এক নূতন কমরেড, উষা 
' তত ভাছার নাষ। 



ফাস্তুন 
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ই, উবাই বটে । শুত্রবর্ণা, শুভ্রবসনা তন্বী উধাদেবী-_স্বক্ষ়ী যায় নাই। সাহেব কোম্পানীকে একট! তাগিদ ছিতে বলিয়া 
সৃতি । ধন অদ্ধকারের পরিবেশে প্র্ঘলিত দীপশিখ! | গষ্ঠের 
বিন্যাসে ও ক্ষু্র চিবুকটির গড়নে একটু বিশেষণ ছিল, পশ্চিম- 
উপকূলের কোষ্চাহী বা মালাবারী ধাচ। 

প্রথথলিত দীপশিখার চারি পাশে একটা ছায়ার পরি- 
মণ্ডল। চলনে বলনে ঈষৎ গান্ভীখের বাধ। উধা আসিল, 
কোথাও কি পাড়া পড়িয়াঞগিল তাহার আবির্ভীবে? কিন্ত 
সে ত কেবল উষ! নয়, গে কমরেড উষ! দর্ত, কমিউশি& পার্টির 
সত্য । তাহার সঙ্গী আবার বুর্জোর়! শ্রেনীর প্রতিনিধি সতীন 
সেন নয়, তাহার সঙ্গী কমরেড তেঙ্টাপ1, কমরেড তেলাক্কর, 
কমগ্রেড উ পো, কমরেড রখি পাশ- প্যামক্সেট, পোষ্টার, 
লোগানে যাহারা সর্বহারাদের জন্জ ধর্গের সিড়ি রচনা! করি- 
তেছে। দতীনের মুখে একটু হাপি কুটিয়া উঠিল, ব্যঙ্গের হাগি 
নয়, জগ্কম্পা্ হাসি নয়, অদ্ভুত হাপি। 

কমরেডী জনযুদ্ধ নাটকের কয়েকটা €€ তাহার চোখের 

সন্মুখে দ্রুত ভাগিয়! উঠিপ। সেই প্লোগান--“জাপানকে 
কুখতে হবে|” তারপর থামিয়া--“হাতিয়ার চাই 1” এ 

হাতিয়া*ট! কাহার বিকুপ্ধে কাজে লাগবে ? জাপানের ? 
পতীন পায়চারি থামাইয়া পথে দিকে চাহিল। বাপানের 

শমিক মেয়ের! পিঠে ঝুড়ি বারিয়া ছে!ট ছোট লে বাগানে 
ধিকে চলিয়াছে। প্লাকিৎ পিজন আর কয়েক দিনের মধ্যে 
শেষ হইবে । অনেকগুলি দল চলিয়াছে। ধেশীর তাগ ছোট- 
শাগপুত্র অঞ্চলের ওরাও মেয়ে, নিকষ কালে? নিটোল খ্বাস্থ্য, 
উচ্ছল হাস। যাহারা পিঠে ঝুড়র পাশে পুটুলীতে ছেলে 
বাঁধিয়া কুঁলইয়। শহয়া যাইতেছে খোপার তাহারাও ফুল 
গুজিয়।ছে। মাঝে মাঝে ছই-একটি উত্তর-পর্ব সীমাস্তের 
অধিবাপীদের মেয়ের দল, ময়লা পীত বর্ণ €তমনি নিটোল 
্বাস্থা, ততমণি উচ্ছল হ্বাশি। এরাও ফুলের তক্ত। গল্পে, 
হাগিজে, লীলায়িত পদক্ষেপে অন্ত পথচারীদের উপেক্ষ। করিয়া 
মেয়ের! বাগানের পথে চলিয়াছে। | 

দুরে ফলতাবাড়ী বাগানের ম্যানেজার আসিতেছেন দেখ! 
গেল, হাতে কাগজপঞ্জের বাগ্িল। সতীন অন্জমনক্ষ ভাবে সে 
দ্বিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর একটা সিগারেট 
ধরাইয়া চেয়ারে বদিল। 

প্রো বয়ন্ক বাভালী যানেজার, অল্প ভাষী, মহ তাষী, 
পাক! কাজের লোক । নমস্কার করিয়া! হছই-চারিটা কথার পর 
তিনি ভেলি রিটাণ ছোট সাহেবের ছাতে দিলেন, তাছা দেখিয়। 
মন্তব্য লিখিয়া সি করিয়া দিতে হইবে কলিকাতায় সাহ্বের 

কাছে পাঠাইবার অজ | দ্িটাণ দেখিয়া সতীন মাঝে মাঝে 
প্রশ্ন করিতে লাগিল । তার পর শ্রিটার্শ দেখা শেষ হইলে সহ্ছি 
করিয়! ফেরত দিয়া ভাক্তারখানার একৃশটেনশন সম্বন্ধে প্রশ্ন 

করিল। কতকগুলি যগ্রপাতি আনিয়! লেবরেটন্রীয় কাজ 
আরম কর! হইবে । মাল আসিবার দেরিতে কাজ দুর কর! 

সতীন বলিল-_ আমার বোন ও তার এক বন্ধুর জাসবার কথ! 
আছে হুই-তিন দ্রিনের মধ্যে । ছুইটি আয়ার খোজ করবেন, 

আর ছোট গাড়ীট! আগের দিন জলপাইগুণ় পাঠাতে হবে। 

ঠিক সময়ে আমি আপনাকে জানাবো । 
ম্যানেজার নমঞ্ধার করিয়া কাগজপত্র লইয়া চলিয়া 

গেলেন। কিছুক্ষণ টাড়াইয়! সতীন কি ভাবিতে লাগিলশ্তার 

পণ বাহাছুর, বাহু!ছর বলিয়। ডাঁকিল। তাহার মাথায় হঠাৎ 
একট! প্ল্যান আসিয়াছে। 

বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা! &াডি করিতে সই কমরেড 

অ]দিতেছেন। মালিককে সাধধান করিয়াছেন। মালিকের 

উচিত এই ইঙ্দিতের মর্ম গ্রহণ কর] | তাহাই হউক । টোকনিয়া 

ও ঝাঝাবাড়ী বাগানের কাঙ্খ দেখিয়া তাহাপন কলিকাতা 

ফিখিবার কথা। কি পরিমাণ মাল তিনটা বাগান হইতে 
সংগ্রহ হইতে পাে খুবয়া কণ্ট।1ঙ করিতে হইবে । প্রয়োজন 
হইলে চাপাচাপি কণিকা মোট উৎপন্ন মালে€ পরিমাণ কিছু 

উঠানো দরকার হইতে পারে। কমরেছর] পৌছিলেই সে 

টোকশিয়! রওন! হইবে, সেই দিনই । টৌকানয়। তিন ছ্িন, 

পেখান হইতে খাবাবাড়ী তিন দ্িশ। অার পর ফলতাবাড়ী 
কিবরিয়া ডিয়াধোলের ওপারে ঝিকপানির জঙ্গলে এক দিন 

ঘুরিয়। জাসিবে । [শকানীর খর্গ ঝিকপাশির জঙ্গল, তিব্বতের 

সীমানায় । তার পর সটাশ কর্পকাতাস্ব। এর! মাশেজারের 

চোখের সামণে প্রোপাগা্জা করুক কয়েকদিন । 

খাহাছুর আসিয়! নিঃশঝে দাড়াইয়াছিল। তাহাকে বলিল 

--মা!নেঞ্জার সা'খকে বলো কাল হুপুরে সাইকেল-পিস়ন 

আমর চিঠি নিয়ে (টাকণিয়! খাগানে যাবে। তিনি যেন 

বিকেঙ্ে আমার সঞ্ভে ধেখ! করেন। 

বাহাহুর চলিয়া গেল। সতীনের ঈষং ই্রত্েজিত ভাব 

এতক্ষণে শান্ত হইয়] আদিল । পিগারেট-কেসট] হাতে লইয়া 

সে বাংলোর বারান্দার সঙ্গে লাগ!নে৷ কাঠের সি'ড়ির তিনটা 
ধাপ নামি? সন্ুখের সিমেন্ট-বাধানে৷ গোল চাতালে জাসিল। 
পামের ও মরগ্মী ফুলের উবে সাঞ্জানে!। চাতাল, মাঝখানে 
খানকয়েক বেতের চেয়ার ও টিপয়। চাঙালট মাটি হইতে 
প্রায় আড়াই কুট উচু । পিড়ি পিয়া নামিয়! টেনিস-গাউণ্ডের 
পাশ দিয়া বাংলোর দক্ষিণের বাগামের পথে সে জঞএঞসর 
হইল। 

কাঁটাতারের ও যেদীগাছের বেড়ায় ঢাকা বেশ বড় 
বাগান। প্রবেশ করিতেই ব্যাডমিষ্টন মাঠ। কলোনী 
মেয়ের] এখানে খেলেন। তার পর ফুল ও ফলের গাছ। 
মাঝখানে একটা উচ্চ বেদীর উপর ফলতাবাস্তী বাগানের 
প্রতিষ্ঠাতা সতীনের পিতামছ্ের উপবিষ্ মর্মর বুতি। আর 
একটু আগাইয়া গেলে জঙ্গলাকীণ নিয়ভূমি দেখ! বায়। 
বাগানের পাশ হইতে এই দিকটা খাড়া নামিয়! গিয়াছে। ছুরে 



৪৭১৮ 
পট শি সি পিএস 

জঙ্গলের ফাকে ফাকে কলা ও বাশ গাছের ঝোপের. মধ্যে 

ছোট ছোট খড়ো! ঘর দেখা যার। 
বাগানের এই দিকটাতে আসিয়া একটা কাঠের বেঞের 

উপর বগ্িক! সে সিগারেট ধরাইল। নীচের জঙ্গল ও বস্তী- 
গুলির পশ্চাতে দুরে ডিয়াখোল পাহাড়ের একাংশ দেখা 
যাইতেছে । যেন একটী! প্রকাণ্ড ঈগল পার্খী তাহার যোজন- 
ব্যাপী ছই পক্ষ বিস্তার করিয়া উত্তর-পূর্ব সীমানা আটকাইয়া 
পড়িয়া আছে । 

ছিন্ন চিন্তার হুত্রগুলি আবার জোড়া লাগিতে লাগিল। 

কমরেড ভেঙ্কটাপ্লা, কমরেভ উ পো, কমরেড তেলাম্কর, 
কমরেড উধা দত । কমরেড রবি পালের পিতা সাপ্লাই 
বিদ্তাগের বড় চাকুতীয়!। তিনি লীগতক্ত, কোয়ালিশনবাধী। 
ছেলে বাউড়্িয়ার চটকলের গোলমালের পর কখনে! কমিউনিষ্ট 
কখনো! কংখেস-মাইগ্ডেড কষিউনি& বলিয়! আত্মপরিচয় দেন। 

ঘক্ষিদী, বরা ও যারাঠী কমরেড আত্তর্জাতিক একিলিয়েশন বা 
সম্পর্ক-সুক্ত ব্যক্তি । 

কমরেভ উধা দন কর্মঠতায় অবাণালী। তাছ্ণর ওযষ্ঠের 

বিজ্ঞাস ও চিবুকের গঠন কোকঙ্কাঈী বা মালাবারী মেস্কের মত। 
তাহাকে চিৎপাবন, কুলু বা! মলয়ালী মেয়ে বলিয়া লোকে ভুল 
করিতে পারে। মেয়ের সব সময়ের অন্ত্ধেজিত ভঙ্গী$ও 
আশ্চর্য । কথায় উত্তেজন! নাই, ব্যবহারে উত্ভেজন] নাই, মনের 

চেম্পারেচরও বোধ হুয় সর্বদা ৩২ ডিগ্রী কারেনহাইটের নীচে। 
সতীন সিগারেট ফেলিয়। দিয়! নিজের মনে হাসিয়া উঠিল | 

এই বাঙালিনী বেশী সাব-জার্টিক জগতের মেয়েটর পিছনে সে 
একটি বংসর ঘুরিয়াছে তাহার কমরেড ভগ্রীর বক্তৃতার শিলা- 
বি মাথায় করিয্বা। ব্ল্যাক মার্কেটে পেট্রোল কিনিয়া জগন্ধল 
হইতে বাউডয়!) বাউক্ডিয়! হইতে বাটানগর, যার্টানগর হইতে 
খিদিরপুর সারাদিন গাড়ী দৌড় করাইয়াছে কময়েডদের বহন 
কৰিয়া ৷ 

সেবার ইলেকশনের সময় বজবন্ধ হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা 
হইয়া গেল। কিছুছুর জাসিতেই সামনে এক দল লোক 
্াড়াইয়! গাড়ী আটফাইয়! দিল। তার পর প্মার” “মার” 
শবে গার়্ীর উপর ইট-পাটকেল বটি । একথান! ঢিল কপালে 
লাগিযর়! সতীনের কপাল কাটয়! গেল। দিতি পুলিস, 
পুলিস করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হঠাৎ ভীক়ের 
মধ্যে কে যেন চিৎকার করিয়! বলিল-_-ভাই সব, এটা কংগ্রেস 
সেবকদের গাক্কী। আমাদের তুল হয়েছে । এই দেখ বনেটে 
জাতীয় পতাকা ছিল, চিল লাগিয়া! পড়িয়! গিয়াছে । 

একজন লোফ পকেট হইতে উর্চ বাছিয় করিয়া! ছালাইয়া 
দ্েখিল বাস্তবিক সেট! জ্বাতীয় পতাকা । এ জালোতে দেখা 
গেল জাতীয় পতাক] হাতে গাড়াইয়! কমরেড রবি পাল। 

ফোন্ ফাকে সে গাড়ী হইতে নানিয়! ভীড়ে মিশিয়াছিল সতীন 
জানে না। 

চিন এন, ও চু 

১৩৫৩ 

গাড়ীতে কংগ্রেস সেবিকারা রয়েছেন । আমি তাদেন 
নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দিয়ে আলছি। বলো কংগ্রেস 
জিন্দাবাদ | কৃমষিউনিজিম বরবাদ ! 

জনতা মোগান দিল-_কংপ্রেস ছিজ্দাবাদ | কমিউনিজম 
বরবাদ ! 

কমরেড রবি পাল আসিয়। সতীণের পাশে বলিল, সে গাড়ী 
চালাইয়া দিল। 

এই ব্যাপারের পর হইতে পার্টি সার্কেপে কমরেড কবি 
পাল সম্বন্ধে কাণাদুষা উঠিল সে কংখ্রেস-ম্পাই । 

এক বছর এই ভাবে পার্টি মেম্বারদেব সেব| করিকাও 
সতীন কমরেড উষ! দ্ধের ব্যবহারে এমন কোন পরিবত'ন 
দেখিতে পাইল ন! যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে আর এক 

ধাপ আগাইতে পারে । অবঙ্থ পার্টি সার্কেলে ও পরিবারের 

মধ্যে তাহার এই তপশ্চরণের ছেতু অনেকে ই জানিতে পারিয়া- 
ছিল এবং ইহা! লইয়া কথাবাতণাও শুন! যাইত। তাহার 

নাম হইয়াছিল কমিষউনিট্টিক-মাইগডেড আপার বুর্দোয়া। এই 
অপাঙক্তেয়টিকে জাতে তুলিবার ইঙ্গিত কমরেড দলে আর 
কেহ না হউক কমরেড মিনতি কমরেড উধ1! দভকে জনেক বার 
দিতে ভুলে নাই কিন্ত তাহার ব্রতচারিশীর নিরাসক্ত ভাবের 
ফোন পর্রিবতর্ন দেখা যায় নাই। সতীনের অবশেষে ধারণা 

হুইল ঘেপার্ঠির খাতায় শাম লিখাইলেও কমরেড ভেঙ্কটাগা, 
কমরেড তেলাহ্বর প্রভৃতির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতির কমরেড 

হান্ির থাকিতে তাহার কোন প্রসপেষ্ নাই, গল্পের সার্কাস 

পার্টির গাধার যেটুকু ছিল তাহ1ও নাই । তাহার পার্টির খাতায় 
নাম লিখাইখার বাস্তবিক কোন মুভিসঙ্গত কারণ ছিল না। 

শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহারে সে বুর্জোয়া, অপরিধতশীয় 
রূপে বুর্জোয়া, যদিও তাহার ভ্ী অর্থোডক্স কমিউনি& বলিয়া 
আতন্তঃপ্রাদেশিক খ্যাতিলাত করিয়াছিল । 

সতীন কমরেড দলের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাত। 

ছাড়িল। সে আজব ছয় মাসের কথ|। ভাবিয়াছিল কলিকাতা 
ছাড়িবার আগে কমরেড উষা দত্তের মন বুঝিধার জজ একবার 
শেষ চেষ্ঠা! করিবে কিন্ত শেষ পর্যস্ত এ উদ্তম ত্যাগ করিয়াছিল। 

রূপের নেশ! | সে প্রতিজ্ঞা করিল ছই মাস কর্মব্যস্ত জীবন 
যাপন কছিয়]! সে এ নেশা! জয় করিবে । “এও নাউ ছি ইজ 

হিজ ওল্ড শেলক”। ভেচীগ মরিয়া গিয়াছে । উর্রাল পর্বতের 
পশ্চিমের কমিউনি&দের শ্বর্গধামে তাহার আত্মার প্রয়াণ 

হউক ) কমরেড তেলাম্কর, কমরেড উ পো, কমরেড রবি পাল 
লান্তবনা দিবার জন বত্বান আছেন। 

সতীন উঠিয়া ফ্রাড়াইল। ভাবিল বারকয়েক ডনবৈঠক 
দিয়া শরীর ও মন একটু চাঙ্গা! করিয়া লইবে। সে নিজের 
মনে হাসিয়া ফেলিল। ছোট সা ছুপুরবেলা বাগানে ভন- 
বৈঠক করিতেছেন এ ঘৃষ্ঠ ছ্বেখিলে ছোট্ট সাহেবের সলিভ 
প্রেরিত খুলি লুঠিত হুইয়! যাইবে । সে কয়েক পা আগাইক়া 



কান্তন 

য় হই হাতে কতকগুলি কফজমস ফুলের লা গুচ্ছ টামিরা 
ছিছিল। সেগুলি বগলে চাপিয়! আবার একটা সিগারেট 
ধরাইয়া বাগান হইতে বাহির হ্ইয়! গে&-হাউসের পথ ধরিল। 

মধ্য-এশিয়ার তাসখন্দ অভিযান হইতে প্রত্যাগতা কময়েড 
উধা! দত্তের আলিপুর ডুয়ার্সে অভিধান । কি মতলবখানা 
তে'মাদের ছুই কমরেডের ? কলিকাতা র ইনভান্্িয়াল এলাকা, 
সথন্দরবনের সংগ্রামপীল লা্ট ছাড়ির! ভুয়াসে” কমিউনিষ্ট 
প্রোপাগাগা করিবে? এত রুরোপীয় বাগান থাকিতে 
ফলতাবাড়ী বাগ।নে কেন? চ! বাবদায়ে দেশী লোক 
ষেটুকু ধ্াত বসাইয়াছে তাহাও অসহা? যাইবার সময়ে 
ম্যানেজারকে ছই-একটা উপদেশ দিয়া যাইতে হুইবে। 
মালিকের মেয়ের সুযোগ-ন্ুবিধ! কমিউনিষ প্রোপাগাগার 
কাজে ব্যবহার কর] চলে শা। কিদ্ত এর] তাহাই চায়। 

ব্যানার্জি জমিদারের ছেলে মহালে গিয়! তুস্বামীর প্রাপ্য নক্গর 
পকেট করিবে আবার আড়ালে জমিদার ও তাহার কর্মচানী- 
দের বিরুদ্ধে প্রজাদের উদ্ভেজিত করিবে । মজুমদার-পরিবারের 
মেয়ে বাপের পয়সার ফারপোতে কমরেড ছোকরাদের লইয়া 
লাঞ্চ খাইবে, গ্রেট ঈষ্টার্ণে নাচিবে আবার বাপের কারখানায় 
পিয়! মদুরদের মধ্যে প্রোপাগা্ডা করিবে । ইহাদের কমিউ- 
শিজম এই প্রকারের । “হাউএভার, দে আর ওয়েলকাম হিয়ার? । 

পরের ধিন জলপাইগুড়ি গাড়ী রওন] করিয়া দিয়া 
বাহাছুরকে নির্দেশ দিল মঙ্সিক সাথ্বের বাড়ীতে রাজি 
থাকিবে । 'সকালে &্েঁশন হইতে দিদিমশিদের আনিয়া 
সেখাশে প্রানাহার সারিয়। বারোটার মধ্যে গাড়ী ছাড়িবে 
যাহাতে চারটার যধ্যে কলতাবাড়ী পৌছায় । সন্ধ্যাবেল! 
তাহাকে টৌকনিয়! বাগানে যাইতে হুইবে। 

তার পরের দিন। বেলা যত গড়াইয়' আসিতে লাগিল 
সতীনের মানসিক চাঞ্চল্য তত বাড়িতে লাগিল। ফলতা- 
বাড়ীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে কমরেড ভষ! দ্তের মত 
অতিথিকে লইয়া! সে সহ্জ ভাবে চলিতে পান্িবে কিনা, নিম্পৃহ 
ওদ্বাসীভ ও অশোভন আগ্রহের মধ্যে মানাইয়। চলিতে পারিবে 
কিনা এই চিন্তা তাহাকে গীড়! ধিতে লাগিল। একবার 
ভাবিল তখনই চলিয়া যাইবে। কিন্ত সেটা হুইবে প্রত্যক্ষ 
অভদ্রতো। তারপর তাহার নিজের তন্লী আসিতেছে । 
ম্যানেজারকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়া বলিল সে 

একটু বাহিরে যাইতেছে, সন্ধ্যার আগে কিন্সিবে, ইহার মধ্যে 
যিনতিরা আলির! পড়িলে তিনি ঘেন সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
বলিল না যে পথের মধ্যে মিনতিদের বন্ধিবার উদ্দেন্টে লে 
যাইতেছে। 

বাগানের বড় গাড়ীথানা আসিয়। গেষ্ট হাউসের সম্মুখে 
গ্লাড়াইল। কয়েকটা বাক্ষেট. ও ছুইটা বন্দুক উহাতে উঠিল। 
কণ্টাক্টর নির্ষলের কোয়ার্টারের কাছে গাড়ী থামাইয়া ডাকিয়া 
তাহাকে গাল়্ীতে ভুলিয়া পতীন বাড়ীকাটা পাহাড়ের দিকে 
গাড়ী চালাইল। বাড়ীকাঁটা পার হইয়া রাস্তা প্রধান রাস্তার 
সঙ্গে দিশিষ্াছে, এক প্রান্ত গিয়াছে তিস্তাাটনুখে, অভ প্রান্ত 
ভুরিয়। ফিন্িস্া! আসাম ছুয়াসের মাতায সঙ্গে দিশিস্বাছে। 

ক শর সবি ওরা অজ উজ জজ শিস আত 

ফলতাবাড়ী টা এক্েটে 
জু 

তি গার তাই নি হি বহন” ইনিই রিনা টি 

প্রকাণ্ড সিভান-বভির ডজ গাড়ী, উচ্নীচ্ রাত্ায় ছলিয়া 
ছুলিয়! নিঃশবে ছুটিয়া চলিল | বাড়ীকাটা পাহাড়ের একট! 
দিক বেশ ঢালু, গল্ঠাইয়া! গড়াই নামিয়াছে। রাস্তার বাষ 
দিকে বুনে! ফুল ও নানা রকম ছোট গাছের অসংখ্য ঝোপ, 
একটান! নয়, ফাক ক্কাক। খরগোস ও প্যাটজের আড্ডা । 

হণ্টাথানেকের মধ্যে গাড়ী আসিয়া এখানে পৌঁছিলে 
সতীন গাড়ীখান! রাস্তা হইতে বে।প-জঙ্গলের দিকে খানিকটা 
সরাইয়৷ আনিল। তারপর ছই বনুক লইয়া ছই জন গী্ী 
হইতে নামিয়! আসিল । 

সতীন নির্মলকে বলিল-_তোমার হাত কতটা ঠিক হয়েছে 
পরীক্ষা দিতে হবে আঞ্জ। এক ভজন পুরাতে না পারলে 
রাস্তায় তোমাকে ফেলে রেখে যাব। 

নির্মল হাসিল । 
ছুই জন ছুই দিক হইতে এক একটি ঝোপ পতীক্ষা করিতে 

করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল । 

খরগোস ও তিতির কোম্পানী ফি আনব দূরবর্তী কোন 
জায়গায় মিটিং করিতে গিয়াছে? অথবা! ঘেতারে আততায্ী- 

যুগলের আক্ুমণ-সংবাদ পাইয়া বাড়ীখর ছাড়িয়! ট্রেঞ্চে জশ্রকই' 
লইয়াছে? সতর্ক ভাবে আগাইতে জাগাইতে দুই শিকারী 
বহুছুর চপিয়! গেল। আর খানিকটা আগে পাহান্ের চাল 
খাড়া নাষির়া নালায় পড়িয়াছে। বৃটটির জল নামিবার পথ। 
ঢালের মাথায় একটা ঝোপ হঠাৎ নড়িয়! উঠিল । ছুই শিকান্মী 
বন্থুক তুলিবার আগেই এক জোড়া বন্য মোবগ ঝোপ হইতে 
বাহ হইয়! নালার দিকে ছুটিল বিছ্যতেরর গতিতে । পিছনের 
মোরগটি আগে যাইবার জন্য নীচুতে উড়িল। সতীন লেইটিকে 
লক্ষ্য করিয়! বকে ছুড়িল। পাখায় ও পারায় ছরর1 লাগিয়! 
সেট মাটিতে পদ্ধিয়া গেল । অন্যটি উড়িয়া মালার মধ্যে 

নামিয় অদৃষ্ত হইল। নির্মলের জার বন্দুক ছুক়্িবার অবকাশ 
হইল না। সে উৎকর্ণ হৃইয়। বলিয়া উঠিল-_ শুন, মোটরে 

“ কে ছূন্ন দিচ্ছে। 
- তুমি এগিয়ে দেখ ত কি ব্যাপার ৷ আমি এটিকে সংগ্রহ 

করে আসছি। 
নির্ধল দ্রুত পদে আগাইয়া গেল। দুরে রাভ্ভায় একখান! 

গাড়ী দাড়া ইয়| ক্রমাগত হর্ন দিতেছে । আর একটু আগাইয়া 
যাইতে সে বাগানের গার়্ী চিনিতে পারিল। সে ঘুঝিতে 
পারিল তাহাদের গাড়ীথান! দেখিতে পাইয়া! বাহাছর হর্ন 
দিয়া তাহাদের ভাকিতেছে। সে সতীনের জন্য ধ্াড়াইল। 

মোরগটাকে বা! হাতে বুলাইয়া সিগারেট ঝুখে সতীন 
আদিতেছিল। যোরগটা তখনও মরে নাই, সমস্ত দেহ সঙ্থুচিত 
করিয়া! এক-এক বার ঝাপটাইতেছিল | যেমন বিহ্াতের মত 
গতি তেমনি শক্ত প্রাণ এই বন্য মোরগের | নির্লের কাছে 
আসিয়! গে বলিল-_তুমি এগিয়ে যাও, দিনতির1 এসে গেছে 
মনে হচ্ছে। 

নির্ষলকে লন্ষায় পাইয়াছিল। লে র্ছু আপঘি করিয়া 
বলিল- আমি ত অপরিচিত । আপনিও আনুন । 
» একেবারে শ্লাশিং গার্ল। বলিয়া সতীন হালি ।-.. 



৫০৬ 

তুমি এট।কে ধর দিকি। সাবধান,. এখনও আাচড়াতে চেষ্টা 
ফরছে। | 

নির্ষল পকেট হুইতে র'মাপ বাহ্রি করিয়া! পার্ীর ছই প| 
বাধিল। তারপর পারখীটাকে নির্ভয়ে বুলাইয়। লইয়! চলিল। 
সতীনের হাত ছই-এক জায়গায় ছড়িয়! গিয়াছিল। 

তাহারা হই জন কাছে আসিতে বাহাহুর ও মিনতি গাড়ী 
জন লামিয়া আসিল । তৃতীয় এক ব্যক্তি গাড়ীগ মধ্যে ছিল 
যতীন দেখিতে পাইল । 

নির্মল বুক ও পাখী মাটিতে রাখিয়া! মাথা নোস্থাইয়া 
মিনতিকে নমস্কার করিল । সতীন মিনতির পিঠে এক থাবড়া 
মারিয়া বলিল, ওযঘ্েলকম কমরেড মিনতি । তা'র পরু-_- 

সে গাল্ঠীর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । নত মুখে ভা বসিয়া 
আছে। মিনতি চোখের ইসারা করিল। সতীন সিগারেট 
ফেপিয়! দিয়! হাসিমুখে গাড়ীর কাছে গিয়| এক হাত বাড়াই] 
ধিয়া বলিল, মোষ ওয়েলকম মিস দর্ভ | নেমে জআনুন। 

উষার সুখে জতি স্বছ হাসি কুটিয়! উঠিল । সতীন এক প৷ 
সরিয় ধাড়াইল। উষা গাড়ীর ফুটবোর্ডে এক পা রাখিতেই 
সে উধার ডান হছাতখানি মুঠির মধ্যে ধরিয়া! তাহাকে নামাইয়। 
লইল। মুখে বলিল, একস্কিউজ মাই বুর্জোর। ম্যানারসূ, 
কমরেড দণ্ড । 

নির্শলের সঙ্গে ইহাদের পরিচয় কিয়! পা সতীন 
বাহাছুরকে বলিল--তাহার গাড়ী লইয়! বাগানে চলিয়া 
যাইতে । পে ইহাদের লইয়! একটু পরে যাইতেছে । সাতটায় 
চৌোকনিয়া রওনা হইতে হইবে ম্যাশেজাগ সাঞ্ছেবকে 
জানাইবে । 

বাহ্থা্ছর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নির্মল ও সতীন বড় গার্ডী 
হইতে ঝুষ্ঠিগুলি নামাইয়া আনিল। সেগুলির মধ্য হুইতে 
বাহির হুইল একটা বড় খার্যোফ্লান্সে চা, ক্রিম-ক্র্যাকারের 
বাক্স, বিস্কুটের বাক্স ভি সন্দেশ, পেয়ালা, পিরিচ, ডিস 
ইত]াদি। 

সম্মিলিত কমরেড-মুগলের জন্ত লাইট রিক্রেসমেন্টের 
আয়োজন, সতীন হাসিয়! বলিল__নির্মল ভিসগুলে| সাঞ্ছিয়ে 
চা ঢালো, আমাকে আগে দেবে, শিকারের পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত- 
কলেবর হয়েছি কি না? গুমিতে শায়িত মোরগটার দিকে 
তর্জনী হেপাইয়! সে মিনতির দিকে দুখ বাঁকাইয়া এই নত্তব) 
করিয়াই হাসিয়া উঠিল। 

মিনতি হাসিল, উষা মুখট| একটু ঘুরাইল, হাসিল কি ন! 
জানা গেল না। নূতন পর্নিবেশে সতীনের চরিত্রের এই নুতন 
রূপের প্রকাশ কি তাহাকে বিশ্মিত করিয়াছিল ? 

বিব্রত নির্মল চা ঢালিতে প্রিয়া! খানিক! চা মা্টতে 
ফেলিয়া! দিল । 

তোমায় ভাগ & গেল নির্মল, আর পাবে না, সতীন বলিয়া 
উঠিল-_এখন হুঁ করে এদের মুখের দিকে চেয়ে থাকো 
বিশ্কুটের হুই একট! টুকরো! ঘদ্দি ফেলে ছেন। 

বিনতি প্রতিবাদ করিয়! নির্মলকে আশ্বাস দিল । বলিল-_ 
আপনি ছাড়্ন, আমর! গুছিয়ে ছিচ্ছি। 
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সে উধাকে একটু ঠেপির়! দিয়! বলিল-_ডিসগুলে! সাজ। 
দেখি | 

একলাফে বিঙ্ষুটের বাক্স ছইটি লইয়া সতীন সরিয়! 
দাড়াইল। বলিল, আপনার কমরেড-ুগল আমাদের অতিথি । 
আপনার! দয়া করে পা মেলে আরাম করে বন্গন, আমরা 

সার্ভ করছি । 
ক্রুত হাতে একটি ভিস ভরতি করিয়া উষার দিকে ধরিল-. 

“ক্িয়ার ইউ আর কমরেড দত । উষ1 বিনাবাক্যে ডিসটা 
লইল। ন] একটু চকিত চাউনী, না একটুখানি মোলায়েম 
থ্যাঞ্চস। সর্তীনের সে দিকে লক্ষ্য নাই। সেছইখান। খি্কুট 
মিনতির কোপে উপর ছঁড়ির! দিয়! বলিল, তুমি আর চেয়ে 
না, অনেক দেওয়! হয়েছে কমরেড মিনতি । 

উষার মুখে এবার হাসি দেখা গেল, বেশ ম্প& হাঁসি সতীন 
দেখিণ। গম্ভীপ ভাবে সে বপিপ, থ্যাঞ্ষষ কমরেড ধও, আমর] 
এট! নোট ক'রে রাখবো । 

ইনার পর অন্ত ডিসগুণি পাজাইয়। সে মিনতি ও নির্মপকে 
দিল, নিজেও একটা লইল । 

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে তাড়্াইয়৷ সকণকে গাড়ীতে 
উঠাইপ । বলিল, আমার মাত্র ঘন্টাখানেক সময় হাতে থাকবে। 
জার দেত্রি নয়। 

গান্ধী ফপতাবাড়ী সুখে ছুটিপ। 
পথে মিনতি একবার জিজ্ঞাসা করিপ-_পৌছে মার এক 

খণ্টা সময় তোমার হাতে থাকধে বগলে, এপ মানে কি? 
সতীন ধলিল-_ পর্বে শুনো । 

কমরেডদয়ের আগমনের প্রকৃত উদ্দেগ্ত সথগ্জে তাহার মনে 

কি ঈষৎ সংশয়ের উদয় হইতেছিল ? ভষ! বরাবর কম কথ। 
বলে কিন্তু তাহাকে কি কেমন যেন একটু নগর নরম মনে হুই- 
তেছে? তুক্জ! অঞ্চল কি দক্ষিণে সগিয়া আসিতেছে অথব! 
কমরেড তেক্কটাপ্লার শোক ? মরুকগে এ সব চিন্তা | কাঙ্গাপ- 
পন সে যথেষ্ঠ দেখাইয়াছে, আর নয়। সে সোজা হ্ইয়া 
বসিয়! গান্ীতে স্পীড বাড়াইয়! দিল। 

কলতাবান্ধী পৌছিয়! পরিচয়ের পালা সারিয়া হাত-মুখ. 
ধুইয়া তাহারা বাংলোর সম্মুখে চাতালে জাপিয়! বসিল। 

সম্মুখে ভিয়াখোল পাহাড়ের মাথায় অন্তগামী হুর্ধের রক্তিম 

আত] থাকে-থাকে-সাজ্কানে! চা-গাছগুলির উপর মায়াজাল 

বিছাইয়! দিয়াছে । ধীরে ধীরে কুয়াপার ছোট ছোট কুগলী 
পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাগানের কাজ 

অনেকক্ষণ বদ্ধ হইয়াছে । নবাগত! ছই জন বিশ্বিতঙাবে এই 

ভ্ব্ধ সানায়মান দৃষ্ভ উপন্ডোগ করিতেছিল। 

ম্যানেজ্জার বাবু প্রচ্র জলযোগের আয়োজন করিয়া- 
ছিলেন। সতীন ছাড়া আর কেহ বিশেষ কিছু খাইল না। 
সতীন একটি প্লেট উঠাইয়! লইয়া! খয়ের মধ্যে গেল, ইঙ্গিতে 
মিনতিকে অঙ্ছসরণ করিতে বলির] । 

মিনতি আসিলে তাহাকে বলিল--তোমাদেন্স হু'জনের 

জন্ত পাক! বন্দোবস্ত কর! হয়েছে, কোন অন্ুবিধা হবে না। 
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স্লাতেও ছ'জন আরা তোমাদের কাছে থাকবে, তা ছাড়া! বুড়ো 
বাহাছর ও আয় একজন বিশ্বস্ত লোক পাশের কামরাম্ম থাকবে। 

ম্যানেজ্ারবাবুফ্ধে বললে তিনি তোমাদের ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা 
করে দেবেন । যেমন ইচ্ছা প্রোপাগাণা! ক'রে বেড়াও কয়েক 

দ্িন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে চৌকনিয়! বাগানে রওনা 
হব, সেখানে কাছ আছে। চৌকনিয়া থেকে বাঝাবাড়ী। 
কাজ লেরে ফিরতে ছয় দিন লাগবে । তোমার সঙ্গিনীকে 
বুঝিয়ে ব'লো। এ বাগানে তুমি তার ছোষ্ঠেস, আমার জন্থপ- 
স্থিতিতে কিন্তু এসে যাবে না। 

মিনতির মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। লে ঠৌর্ট কামড়াইয়! 
চাপা শ্বরে বলিল__ইউ আর এ ফুল, শিপেট গাথা | 

সতীন হাসিল । বলিল-সম্ভবতঃ তাই। অন্ের কথা 

কি আমার নিজেরও সেই রকম সন্দেহে হ্য় মাঝে যাঝে। কিন্ত 

তুমি কি করতে বল আমাকে ? 
-কিছু করতে বলি না তোমাকে । মিনতি রাগিয়া 

বলিল-_-এর পর ল্যাব্নেড়ে পা চেটে কৃতজত] জানাবার জন 

চার পায়ে ছুটবে আমার পিছু পিছ্ছু। বনমোরগ পর্ধস্ধ যার 

দৌড়, সে আর কত উ'চুতে উঠতে পারে ? 
সতীন চমকিয় উঠিল । কি ইঙ্গিত করিতেছে মিনতি ? 

মিনতি ঝাঝালে! কমরেড, মেয়েও যে সে এ রকম ঝাবঝালো 

তাক! ত মনে কয় নাই। 
--তোমার অতিখির মঙ্গল ক'মন! করি, এই বলিয়! সতীন 

শান্তভাবে প্লেট হইতে একটি সিঙ্গাড়া তুলিয়া মিনতিশ্র মুখে 
গ'জিয়। দিল এবং নিন্ষের মুখেও একটা পুরিল । 

-“ কমরেড ভেক্ষটাপার কি হয়েছিল, লে জিল্চাসা করিল 

একটু ভ্রকৃটি কিয়া । 
তাসখন্দ অভিযান কেঁচে গেল কেন ? 

- ভেঙ্কটাগ। গাড়ী থেকে পরে গিয়ে মরেছে । ৫স গাড়ীতে 
উষা ছাতা! আর কেহ ছিল না। ইচ্ছা হয় এটা র্ল্যাকৃসিডেন্ট 
মনে করতে পার, ইচ্ছ! হয় অঞ্ড কিছু মনে করতে পার। এ 
প্রসঙ্গ এখন থাক্, যথাসময়ে সব শুনবে । আপাততঃ ঘা 

শুনলে তোমার পক্ষে তাই ঘথেঞ&। খেয়ালীপন করে কাজ 
নষ্ ক'রে! না--মিনতি একটু অহথনয়ের ঘুরে বলিল । ইউ কৃ 

লাইক এ সেন্সিব্ল্ গাল সতীন গন্ভীরভাষে মন্তব্য করিল। 
তারপর খ্িতীয় সিঙ্গাড়া মিনতির মুখে পুরিয়া দিল । দেখিতে 

দেখিতে প্লেট থালি হুইয়! গেল । 

তাহার! চাতালে ফিরিয়া আসিল । 
- ঠৌকনিয়। লোক পাঠানে! মিছা! হয়রানি ছ'ল ম্যানে- 

জার বাধু। সেহালিয়া বলিল। 
মযানেজার বাবু একটু ছাসিলেন।-_ মায়ের! এই এলেম, 

এখনই আপনার টৌকনিয়া ঘাওয়! ঠিক হ'ত না, তিনি 
বলিলেন ।”-কাল সেখানে খবর দেওয়া যাবে। 

কখাবাভর্ণর সধ্ধ্য। নামক] আসিল । ভিয়াখোলের পাহাড় 

ও 
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অন্ধকারে ভূবিষ্ব! গিয়াছে, ভাঙা দেহের অম্প্ রেখাট .পর্যসত 
মুছিয়। গিয়াছে। 

নির্মলকে ইতিমধ্যে গঞ্জে পাইয়াছিল, ভিয়াখোলেন ওপায়ে" 

ঝিকপানির জঙ্গলে আর একটু রাত হইলে বড় বড় হাতী, 
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাছির হইবে লে বলিতেছিল। পথের 

উপর বাধ ফরাড়াইয়া, আগুনের ভশা্টার মত ছুই চোখ ছগি- 
তেছে। হঠাৎ ছেঁড-লাইটের উচ্ছল আলো মুখের্স্উঙগয় 
পড়িতে বোকার মত গ্রাড়াইয় থাকিবে কিছুক্ষণ । তার পর 
তীষণ গর্জন করিয়া প্রকাণ্ড লাফে জঙ্গলে ঢুকিবে। কখনও 
দেখা যাইবে মস্ত শিংওয়াল! স্বর গাছের আড়ালে থাকিয়া 

লম্ব! মুখ ট'চু করিয়া ড়াইয়া আছে। দাতালো! প্রকাও হাতী 
ছেলিয়া-ছুলিয়! চলিয়াছে, পিছনে ছশ-বিশট হাতী, বাচ্চা- 
গুলোর কি ধাপাদাপি। অনর্গল সে বকিয়া বাইতেছিল। ছুই 
কমরেড তন্ময় হুইয়! তাহার গল্প শুনিতেছিল । 

টৌকনিয়া বাইবার জন প্রস্তত হুইয়! বাছাহ্ুর বড় গার্তী- 
খানা! আনিয়! বাংলোর সম্মুখে গ্লাড় করাইল। সাতটা 
বাজিয়াছে। 

মিনতি পিজ্ঞান্গুভাবে সতীনের দিকে চাহিল। তারপন্ 
এক বার উধার দিকে আবার সতীনের দিকে চাহিয়া মাথা 
নাড়িল। কি ইঙ্গিত সে করিতেছে সতীন যেন বুঝিতে 

পারিল। & 
নির্মল তখন উধার দিকে চাহিয়া! বলিতেছিল-_-যাবেন 

মিস্ দর্ত ঝিকপানির জঙ্গলে বেড়াতে ? মিনতিকেও সেই প্রশ্ন 

করিল । বলিল-_ সাড়ে দশটা, এগারোটার মধ্যে কিরে 
আস! যাবে। ৃ 

ব্যানেজান্ন বাবু আপত্তি তুলিলেন--এ"র| বড় ক্লাস 
আছেন। কি ছেলেমানুষি করছ নির্যল? 

নির্ষল ধণক খাইয়। দমিয়া! গেল, আর কথা বলিল ন1। 

সতীন বলিল- আধ ঘণ্টাখানেফের মধো জোংস্া উঠবে । 

মিনতি, তোমর! যর্দি বেড়াতে যেতে চাও ত বল। আমার 
আপভি শাই। 

মিনতি বলিল তাহারা! এমন কিছু ক্লান্ত হয় নাই, যাইবে । 

সতীন উধার দিকে ফিএরিয়! গ্রিজ্ঞাপা করিল- _মিস্ দত্ত কি 

বলেন ? 

উষ! মুখ তুলিয়া! সতীনের দিকে চাছিল, তারপর চোখ 
নামাইয়! ধীরে ধীরে খলিল-_য্ধি আাপশার আপতি না থাকে । 

--তাল । ম্যানেজার বাখু এদের ধরে বেধে কিছু খাইয়ে 

দিন। নির্মল, তুমি কিছু খেয়ে নিয়ে তৈয়ের হও । আমার 
রাইফেল জার একট] শর্টগান, গুলির বাক্স, বড় কয়েকটা টর্চ 
সব গাক্ঠীতে ঠিকমত তুলে দ্বাও । কিছু চ! নিতে পান্। 

নির্মলের ভাঙা উৎসাহ জোড়! লাগিল। সে ছই প্লেট 
খাবার মিনতি ও উধায় কাছে আগাইয়| দিয়! একট! লতীনেন়্ 
হাতে দল। একটু হতত্তত; করিয়। একট! প্লেট ম্যানেঘার 



ভি এর ওরস শি উতর উপ টি ৫টি তি তি শি উস পিউ উরস 

হয়ে যাইধায় লময়ে সতীন তাহার মুখের একটা পাশ ভাল 
করিয়! দেখিতে পাইল আলোতে ৷ ঈষং লাল হ্ইয়! উঠিয়াছে 
মনে হইল। ভুনা অঞ্চলে ফি তবে হুধোদয় হইয়াছে? 

খবঝালে মেয়ে কমরেড মিনতি । ভিতরে চারি জনের 

জায়গায় দে বসাইল ছুই জনকে, নিজে বসিল বাঞাছুরের পাশে 
ভাল “ভিউ' পাইবে বলিয়া, তাহার অজ্ঞ পাশে বসাইল শর্ট- 

গানধারী নির্যলকে । 
গাড়ী তীব্র হ্ড-লাইট ছ্বালিয়া গীচ-বাধানো রাস্তা দিয়া 

ভিয়্াখোল পাহাড়ের দিকে ছুটিল। 
বির্মল আর মিনতি আলাপ জুড়িয়! দিয়াছে । মাঝে মাঝে 

দিনতি বাছাছরকে প্রশ্ন করিতেছে । ভিতরের সীটে আলো! 

সুইচ-অফ. করিয়া! প।শে রাইফেল রাখিয়া! সিগারেট ধরাইয়া 
সতীন ভাল কছিয়া! বসিল। উধাকে লক্ষ্য করিয়া! বলিল-_মিস 
দত, দোরের একেবারে ধারে বসবেন না, ইট ইজ রিস্কি। 
যথেষ্ট জায়গ! রয়েছে, এদিকে সরে বনগুন। 

উ্া! কতট। সরিয়া বপিল অন্ধকারের মধ্যে বুঝা গেল না । 
ছুই দিকে চা-বাগান, মাঝের রাস্তা দিয়! গাড়ী ছুটিতেছে। 

এরই অন্ধকারেও ছই-এফটি লোক পথে চলিতেছে । কাহারও 

ঘাড়ে কাঠের বোঝা, কাহারও কাধে বাশের কফির আটি। 

তাহারা আলে! দেখিয়া! তাড়াতাড়ি সরিয়া এক পাশে ফ্রাড়াই- 
তেছে। এক চা-বাগান শেষ হইয়া আর এক চা-বাগানের 
এলাক]ু। ক্রমে বাগান শেষ হইতে ছুই পাশে জঙ্গল দেখা 

দিল, পীচের রাস্তা! ছাড়িয়া উ'চু-নীচু কাচা রাস্তা আসিয়া! পড়িল, 
গাড়ীর গতি মন্দ হইল ও সঙ্গে সক্ষে হছুলুনি বাড়িল। 

হুঠাং দির্মল চীৎকার করিয়া বলিল- যাত্রা অশুভ স্তর, এ 
দেখুন । মিনতি দেখিল একট। ছোট জন্ত গাড়ীর আগে তার 

বেগে ছুটিতেছে। সতীন বলিল-_খরগোস নাকি? তং 
হয়েছে । 

এই উধা, দেখ, দেখ-_মিনতি চেঁচাইয়া বলিল। 
উ। কি ভাবিতেছিল। মিনতির ডাকে চমকিয়া উঠিল, 

যলিল--কি হয়েছে? 
ততক্ষণে খরগোসটি পাশ কার্টাইয়া পাশের জঙ্গলে 

চুকিয়াছে। মিনতি দিজ্ঞসা করিল- __যাআ্রা জণ্ডভ বললেন 
কেন নির্মল বাবু? কোন বিপদ হবে? 

-_মা না, নির্যল হ্যাখ্যা করিয়া বলিল-__শিকান্ীদের 
মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ধাবার সময়ে পথে 
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খরগোস ধেরুলে সেদিন জান শিকায় মিলে না।- কথাটা 
ঠিক ফিন্তু। | | 

আরও কিছুক্ষণ চলিয়া! গাক়্ী উপন্বে উঠিতে লাগিল । 

নির্মল বলিল-_জামর! ডিম্াখোলের উপয়ে উঠছি। নামবান্ন 
সময়ে সাবধান হবেন । 

সতীন ভাবিতেছিল কেন মিনতি পাত্রে এই জঙ্গলে 
তাহাকে টীনিয়া আনিল। এই নির্ধাক যাত্রায় বিরক্ত হুইয়! 
সে মিনতিকে ভিতরে ডাকিয়া! বসাইবে কিন! ভাখিতেছিল। 

গাড়ী ততক্ষণ নামিতে আরম্ভ করিয়াছে । নামিবার 
পথের পাশে অগভীর খাদ । খানিকটা! যাইতে হঠাৎ খাদের 

জঙ্গল ভয়ানক নড়িয়া উঠিল, একট ভারী শন্ব হইল, কেমন 

একট! বোটকা গন্ধ নাকে চুকিল। বাহাছুর হাঁকিল হুশিয়ার । 
চকিতে রাইফেল তুলিয়। ধরিয়া সতীন পাশের জঙ্গলের 

উপর উর্চের আলে! ফেলিল। নির্যল তাহার বুকে গুলি 

পুরিয়! ব্যারেলের সুখ জঙ্গলের দিকে ফিরাইল | জঙ্গল তখনও 
নড়িতেছে। 

গাড়ী নামিতেছিল। কোন জ্বানোয়ার খাদ হইতে 
লাফাইয়া জঙ্গলে চুকিয়াছে, এ শব্ব তাছার । সতীন রাইফেল 
নামাইয়া রাখিল। ভাল করিয়া বসিতে গিয়া মনে হইল উষা 
সরিয়। তাহার খুব কাছে আপিয়াছে। 

তয় পাইয়াছে, সতীন ভাবিল। সেবী হাতটি বাড়াইয়! 
দিতে উর ছাতে লাগিল । মনে হইল উষা আরও ফাছে 
সরিয়! আপিয়াছে। 

ধুব তয় পাইয়াছে, সতীন ভাবিল | সে আশ্বাস দিয়া সছ্ 
বরে বপিল- কোন ভয় নাই মিস-_- 

হঠাং হাত বাড়াইয়া দুইচ দুরাইয়! মিনতি আলো! ছালিয়া 

ছিল। খা ফিরাইয়া একটু হালির সঙ্গে বলিল-_ও. কে. । 
আলো নিভিয়া গেল। নির্মল হাকিয়! বলিল- বিকপানি 
এসে গেছি। 

সতীন নিজ মনে বলিয়! উঠিল-- হা! এসে গেছি। উষার 
ফাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লই! সে বলিল- কোন তয় 
সাই উষা!। 

বিকপানির ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে তীত্র হ্ড-লাইট খালিয়া 
আকিয়া-বাকিয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল । 

মধ্য-এসিয়ার তাসখন্দ হইতে ডুয়াপের জঙ্গল । সতীন 
যনে মনে হাসিল | তারপর সিগায়েট ধরাইয়! উধার ফাছে 
সরিয়া! আরাম কতিয়! বসিয়া! মেহের ম্বরে ভাকিল-_-কমর়েড 
উধা? নির্ধাক উষ। ধীরে ধীরে সবাক হইতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল কিনা । তাহার শ্বয়ে কি প্রিয় মিলনের স্ব পুলকাভাস ? 

মিনতি আদেশ দিল-_বাহাছর, গাড়ী ছুমাও। 



শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত 
শ্রযোগেশচন্দ্র বাগল 

মহারাজ! বতীজমোহন ঠাকুর এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুব ভারতীয় সঙ্গীতের পুনকুদ্ধারকলে 
সবিশেষ বত্বপর হুইয়াছিলেন। উভয়েই, বিশেষ করিয়া 
শৌরীন্রমোহন হিন্বু সঙ্গীতের উন্নতি ও প্রচারের জন্য 
তন্-মন-ধন বিনিয়োগ করেন। সবীত-বিষয়ক প্রাচীন 
গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও প্রকাশেও তিনি তৎপর হন | তিনি স্ব্জং 

বাংলায় সঙ্গীত-বিষম্ক বন গ্রন্থ রচনা! করেন। তাহার 

রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে যন্ত্রকোষ, যন্ত্রক্ষেদীপিকা, সঙ্গীত- 
শান্ত্-প্রবেশিকা, জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক প্রস্তাব প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেগযোগ্য । ভাবুতীয় নগীতের ন্তায় ইউরোপীয় 
সন্দীতেরও তিনি বিশেষ চর্চা করিয়াছিলেন । ১৮৭৫ 
গ্র্টাকে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়৷ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
তিনি ডক্টর অফ মিউজিক* উপাধি লাভ করেন।* 
পাশ্চাত্যের অন্থান্ত বহু প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্বজ্নম গুলীও 
সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার অপরিসীম বুৎ্পত্তির জন্য তাহাকে 
নানারূপ সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৭১ হ্রীষ্টাবে কলিকাতায় 
শৌরীশ্রমোহন একটি সঙ্গীত বিদ্যা*য় প্রতি করিয়া 
ছি'লন। শোৌন্রীন্্রমোহনের হিন্দু সঙ্গীত পুনরুজ্জী বন চেষ্টা 
যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে, বন্তমান কালে ইহার ব্যাপক 
চচ্চাই তাহা সপ্রমাণ করে। ২৫ নবেম্বর ১৮৬৯ তাবি:খর 
অমৃত বাজার পত্তরিক! +[37098 79515] ০01 010910* শীধক 

সম্পাদকীয় নিবন্ধে হিন্দু সীতের পুনরুজ্জীবনে যতীন্র- 
মোংন ও শৌবীন্দ্রমোহনের কৃতিত্বের কথা এইকপ ভলেখ 

করিয়াছেন," 
4170 00৫85 ০0 1707)000 10008510 20059 190 8210 0 1886: 

0027000170600 17010 0102 00901) 01 41097 200 0096 7200510500 
09 8117)05 01080151750 0015206 000 1905 92000 01 300001 
(006 7308107 0 01000 2005810. [৮ 1৪ (109 8101181)/01)0 
100)127081) 1398৮ 0০06007% 2101) 8200. 1018 80790 
80047001, 110 11859 19002) 00900, 11161080168 00০ (5 
০01 20৬1%006 17011000] 2100910. 18100100000815 201), 63502600019 
1159781) 9150 10700. 01 0010810) 1709 199৮0 501190600 0000 
10672) 000 10000801606 8001017৮ 00100488100 ,৪০)০8010 
991810716 0108, 00650109090 0 00117108] 01053 10 

10867500005 210 01৮6 17015) 50ট দা) 5001) 299] ৪100 
8৮10165110৮ 01)6 19905 00100 61১8৮ 0185 90369 940 
01011056107. 00 0161 (680106787১9 0010065991101716 60 16210. 

9 7889808 109 801১0188111) ০1 0070109301৮, 18 2৪ 10 0) 

0৪ 195 19907219 $0 8৮6 810 01010500) 8006 স0 00116560168 
18 10)6 0৪৮ ৪০)০০0] 2]. 107)019,. 

এখানে পত্রিকা বলিতেছেন, হিন্দু সঙ্গীত আকবরের 
মৃতযুকাল হইতে এবং বিশেষ ভাবে দিল্লী লুনের পর 

চর ত্
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গ এই প্রসঙ্গে ২২ জুলাই ১৮৭৫ দিবসীর় জম্ৃত বাজার পত্রিকা 

লেখেন, 

9810)8709, 1088 1)000250 13918]) 9০001110019, 7101) 
58০9 সা) 006 3018 ০৫ 1000807 01 7310910. ৮ * * 39 
স9%2/21 ০1 70000 1700810 59 2091719" 076 00 019 89015. 

20080, 5 

হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছিল, ইদানীং যতীন্রমোহন 
এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোরীন্রমোহন ঠাকুর ইছা 
পুনরজ্রীবনের জন্ত বিশেষ চিত আছেন। ঘর ওয়ান 
কালোয়াত এবং সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্তরের যাহা কিছু অবশেষ 
তাহাদের যত্বে সংগৃহীত হইয়াছে । তাহারা সঙ্গীত শিক্ষা 
দানের একটি আয়োজন করিয়াছেন । এ বিষয়ে তাহার! 

'এত অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, শিক্ষার্থীরা 
মনে করে সঙ্গীত শিখিঘ়া তাহারা যেন উদ্ভোক্তাদেরই 
কতা করতেছে ! এখানকার সন্দীতাচার্ধ্যদের পাণ্ডিত্য 

সন্বদ্ধে আমরা কিছু বপিতে অক্ষম, তবে আমাদের মনে হয় 

তাহারা ভারতের ঘরওয়ান] সঙ্গীত-অনুশীলনকারীদের শী 

স্থানে সনাশীন রহিগ্ধাছেল। 

পর্জিক! অতঃপর এখানকার প্রধান আচাধ/ ক্ষেতরমোহন 

গোন্বামীর বিখাত “সঙ্গীতসার? গ্রন্থের উল্লেখ করেন। 

ইহা তখনও প্রকাশিত না হইলেও মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং 

মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া উক্ত নিবক্ষেই পত্রিকা এইক্সপ মস্তব্য 
করেন 
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অর্থাৎ, পত্রিকার মতে, এই গ্রন্থখানির মধ যেরূপ 

গভীর, গব্ষেণার ছাপ স্থম্পষ্ট এবং যেমন বিপুল তথ্য 

সঞ্সিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে হা প্রণেতা ও পৃষ্ঠপোষধক- 

হয়কে হমর করিয়া বাখিবে। 

'নম্সীতসার" গ্রন্থ প্রণছ্নে শৌরীন্রমোহন যে বিশেষ 

সাহাযা করিয়াছিলেন, ক্ষেহমোহন ইহার অঙুক্রমণিকায় 

(পৃ. ।/০+8৮ ) তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 

তিনি লিখিয়াছেন,-- 

“আমার আশ্রয়কল্পপাদপ সর্গীতািজঞ বিজোতম 

স্থবিখ্যাত বিস্ানুরাগী গ্রুল শরযুক্ত বাবু যতীন্্রমোহন ঠাকুর 

মহোদয়ের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ পূর্ববক আমি গ্রথমে 

রাগের আলাপ, ভাগ, লয়, গ্রাম, গমক, যূচ্ছনা, শ্রুতি 

প্রভৃতির লক্ষণ ইত্যাদি কয়েকটি স্থুল স্থুল বিষয় লিপিবদ্ধ 

করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তত করিয়াছিলাম। পরে 

উত্ত শ্রীযুক্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ( আমি ধাহাকে স্ীতশাস্তের 

ছাত্র বলিয়া অভিমান করি ) সেই আমুন্ান শ্রীল শ্রীযুক্ত 

বাবু শৌরীজ্ঞমোহন ঠাকুর মহোদয় ম্প্রণীত সেই পুম্তক- 

দুষ্টে আদরাতিশয়ে উৎসাহ প্রদানপূর্বরক আমাকে সাধারণের 
নিকট প্রস্তত করিদ্ব] দিতে উদ্ভত হইলেন, হইয়া! অপরিমিত 

যন্ ও পরিশ্রম প্রাচুধ্য হ্বীকার করত নান! সংস্কৃত ইংরাজী 

ও পারন্ত প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্র পধ্যালোচনা করিয়া তত 

গ্রন্থের সারাংশ ও প্রমাণ গ্রয়োগাদি সমুদয় সংগ্রহ পূর্বক 
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আমার এ ক্ষুদ্র পুম্তকখানি প্রভূত ব্বপে পল্পবিত করিয়াছেন, 
এব" পুস্তক মুগ্রাঙ্কনৈ আমাকে সেই ধনকুবের বদান্তবর 

মহোদয় সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্যও করিয্বাছেনঃ ফলে তাহ 

হইতেই আমি এই দীর্ঘ কলেবর সঙ্গীতসার গ্রন্থের গ্রন্থ- 

কর্তা ও প্রকাশকর্তা হইয়াছি ।” 
'সঙ্গীতসার গ্রন্থ ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্বের শেষে প্রকাশিত 

হা. টইন্দু সঙ্গীতের উৎপত্তিমূলক শোরীগ্রমোহনের 
একটি রচন! এই সময়কার মৃত বাজার পঞ্জিকার ফাইলে* 
সম্প্রতি পাইয়াছি। ইদানীং হিন্টু সঙ্গীত সম্বন্ধে 

আমাদের জ্ঞান বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে 
যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাছা৷ হয়ত অনেকেরই 

অবিদিত নাই। তথাপি সেযুগে ধিণি হিন্দু সঙ্গীতের 
পুনরুদ্ধারের জন্ত এতখানি সচেষ্ট ছিলেন, তাহার লেখনী- 
প্র্থত সঙ্জীতবিষয়ক রচন। স্বতঃই আমাদের কৌতূহল 
উদ্রেক ক:রবে। একারণ ইহা এখানে সম্পূর্ণ প্রদত 
হইল,-_ 

সঙ্গীত 

গীত, বাদ্য এবং নৃতা এই তিনকে একক্র করিলে সঙ্গীত 
সংজ্ঞা হয়। বিখ্যাত কল্লিনাথ বলেন, সঙ্গীতং দ্বিবিধং 
প্রোজং দৃশ্ং শ্রাব্যঞ্চ স্থরিভিঃ । অর্থাৎ সঙ্গীত দ্বিবিধ, 
দৃশ্য, এবং শ্রাব্য । গীত এবং বাদ্য এই উলয্ববিধ শ্রবণ 
প্রত্যক্ষ হয়। নৃত্য ইত্যাদির নাম দৃশ্য সঙ্গীত । স্বতরাং 
নাটকাদির অগিনয়ও দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগণিত। 
সুপ্রনিদ্ধ ইউরোপীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার ডাক্তার আডল্ফ 
বারনার্ড মার্ক সাহেব তীহার ইউনিভারসাল মিউজিক 
নামক গ্রন্থেও নৃতা এবং নাটকাদির অঠিনয়কে দৃশ্য সঙ্গীত 
মধ্যে গণ্য করিয়াছেন । এখানে আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে 

শ্রাব্য সঙ্গীতের সমালোচন করাই প্রধান উদ্দেশ্য । 

প্রায় ছুই সহশ্র বর্ষ অতীত হুইল, মুসলমান সম্রাটদের 
অধিকারের পুর্ব্ধে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের বিশেষ আদর ও 
সম্মান ছিল। তখন লোকে ইহাকে দ্বেবাধিকৃত এবং 

অতি পবিজ্র বলিয়া মনে করিত। যড়জ, খবভ, গান্ধার, 

মধ্যম। পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ, এই সাতটি ম্বরই 

সঙ্গীতের মূল ॥ এই সাতটি স্বরের প্রত্যেককে এক একটি 
ধাতু বলে, সঙ্গীত দর্পণকর্তা দামোদর মিশ্র বলেন, ছিদ্বশ্চ 

রপ্ধকশ্চাসৌ স্বর ইতাভিঘীয়তে । অর্থাৎ যে ধ্বনি-বিশেষে 
রগজন এবং জি্ধ গুণ আছে তাহারই নাম ্বর, ইংরাজী 

সঙ্গীত গ্রস্থকারেরা, যাহাকে ( মিউদ্জরিকল সাউণ্ড) বলিয়া 
থাকেন। সঙ্গীত রত্বাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে বড়জ, 

খবভ, গাদ্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটি 
পর আজ সর আজ জগ জন ৩০ আত তা শা সস জা এস 

রর ২* জানুয়ারি, হা দিবসীয় 'অমৃত বার পত্রিকা । পত্রিকায় 
ফাইল অধ্যাপক জ্রীদীনেশচন্র ভ্টাচাধোর সৌজত্ে প্রাপ্ত । 

প্রবাসী 
শশী পিপিপি 

১৩৪৫৩ 

স্থুর চারিবেদ-সমভৃত, খগবেদ হইতে যড়ঙ্জ এব খয5, 

যহুর্ব্বেদ হইতে মধ্যম এবং ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার 

এবং পঞ্চম, অধর্ববেদ হইতে কেবলমাআঅ নিষাদ। উক্ত 

সাতটি স্থর আবার এক একটি দেবতা-বিশেষের অধিগত 

বলিয়! উক্ত আছে। অগ্নির ষড়জ, ব্রহ্মার খষভ, সরশ্বতীর 

গাঞ্ধার, মহাদেবের মধ্যম, লক্ষ্মীর পঞ্চম, গণেশের ধৈবত, 

খুধ্যের নিষাদ। এই সাতটি স্বরের কেবল আদিবর্ণ মানত 

গ্রহণ করিম্বা সা, খু, প, ধ, গ, ম. নি, এইরূপ বাবহার 

করা যায়; সঙ্গীত গ্রস্থাঙ্গিতেও ইহার প্রমাণ আছে। উক্ত 

সাতটি স্থরকে কোমল এবং তীব্র ভাবে বিকৃত করা 

যায়, কল্লিনাথ বলেন, ততঃ সপ্ত শ্বরঃ শুদ্ধা বিকতা 

স্বাদশপ্যমী, অর্থাৎ শুদ্ধ ন্বর সাতটি, বিকৃত করিলে 

বারটি হইয়া থাকে খু, গ, ধ, নি এই চারিটি স্বর 

কোমল ভাবে বিরুত হইয়া থাকে, মধ্যমকে তীব্র ভাবে 

বিকৃত কর! যায়, সাধারপণো যাহ। কড়ি মধ্যম বলি 

প্রসি্ধ। এই সাতটি স্থুর আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা 

বাদী, সম্বাদী, অস্থ্বাদী এবং বিবাদী । রঙাবলী কর্তা বলেন, 

"স্বামী বনদনাহ্থাদী সরাগঃ প্রতিপাদক বাদিন! সহ সম্বাদাৎ 

সন্বাদী মন্ত্রী তুল্যকঃ মুখে ওভ্তাবাদানাদ বাদ' চ 

ভৃত্যবৎ তথা বিরাগাতুল্যৈব ধৈবত বিবাদী বৈরীবদ্ ভবে” 

অর্থ।ৎ যে স্থর বিশেষের দ্বারা রাগ প্রতিপঞ্জ হয় এবং যে 

স্থর বিশেষের বাগ বিশেষের উপর স্বামিত্ব আছে তাহার 

নাম বাদী, মন্ত্রীবৎ যে সর বাবহার হয় তাহার নাম সন্থাদী, 

ভৃত্যবৎ ষে স্থর বাবহার হয় সে সকলের নাম অন্ধবা্দী, 

রাগ ভ্রষ্টকর বৈরিবৎ যে নুর তাহার নাম বিবাদী অপরস্ধ 

সঙ্গীত রত্বাকরকর্ভ। শারঙদেব বলেন, "রাগানৌ স্থাপিতো৷ 

যন্ত্র সগ্রহ স্বর উচ্যতে। ন্যাসঃ ফড়স্ত বিজেয়ো যস্ত রাগ 

সমাপক:। বহুরত্বং প্রয়োগেষু স অংশন্থর উচাতে ” অর্থাৎ 

কোঁন বাগ-বিশেষের আরস্তে যেন্থুর ব্যবহার হয় তাহার 

নাম গ্রহ স্বর, যে স্থরবিশেষে রাগের বিশ্রাম হয় তাহার 

নাম ন্যাস,. আর যে কোন স্থর রাগবিশেষের মধ্যে বছুল 

প্রয়োগ হয় ভাহার নাম মংশ। সঙ্গীত নাবারণ কর্তা নারায়ণ- 

দেব বলেন, “্যন্ত সর্ধআঅ বাহুল্যং বাধ্য সোইপি নৃপোন্তম 

এই ক্লোকার্বোধে বাদী এবং অংশ এই উভয় শবাই 

একার্থবোধক বলিয়! স্পষ্ট গ্রতিপর় হইতেছে । সোমেশবর, 

সুধাকর এবং সঙ্গীত দর্পণ এই তিন গ্রন্থেতেও বারী এবং 

অংশ উভয় শব্ধ একার্থবোধের আরও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া 

যায়। সঙ্গীত বত্বাকর কর্তা বলেন, "যোহয়ং ধ্বনি বিশেষত 

্বরবর্ণ বিভৃষিত বঞ্তকো জনচিতানাং সরাগো! কথিত 

কৃধৈঃ।” সঙ্গীত রত্বাকর-চীকা-হুধাকর কর্তা সিংহ তুপাল 

কধিত প্লোকের এইরূপ ব্যাধ্যা করেন যথা--স্বরবর্ণ 

বিশি্টেন, ফানি তেদেন বা পুনঃ, বজ্যতে যেন, সচিততঃ 
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সরাগঃ । অর্থাৎ স্বরবর্ণ বিশিষ্ট “য +বনি যন্্ারা লোকসমূহের 
চিত্তরঞ্জন করে তাহার নাম বাগ । 

সঙ্গীতসার কর্তা! বলেন, “অথ রাগাঃ সমুচাতে লয় ধাত্বাদি 
সংশ্রিতা, সম্পূর্ণ যাড়বাস্তেম্য রোডবা চেতিতে ত্রিধা* 
অর্থাৎ ধাত 'এবং লয় সংশ্রিত ষে রাগ তাহা তিন প্রকারে 
বিভক্ত যথ সম্পূর্ণ, ফাড়ব এবং ওড়ব। সাতটি স্থর বিশিষ্ট যে 
রাগ তাহার নান সম্পূর্ণ, ছয়টি থর বিশিষ্ট রাগের নাম যাড়ৰ 
এবং পাঁচটি স্থরবিশিষ্ট রাগকে ওড়ব কহে । শাস্্রকাণেরা 
আবার রাগকে তিন জাতিতে বিভাগ করিয়া থাকেন 
যথা শুদ্ধ, শালক্ক এবং সংকীর্ণ,” যে সকল রাগের সহিত 
অন্ধ রাগের পংম্রব নাই সেই সকল শ্রদ্ধ জাতীয়, দুই বাগ 
মিশ্রিত হইয়া! যে রাগ জন্মে তাহার নাম শালঙ্ক, বহু রাগ 

মিশ্রণে যে সকল রাগ জন্মে সে সকলের নাম সংকীর্শ। 
শাস্্কারেরা! বলেন, মহাদেবের সন্যনামক মুখ হইতে শ্রীরাগ, 
বামদেব হইতে বসস্তক, অঘোর হইতে ভৈরব, তৎপুরুষ 
হইতে পঞ্চম, ঈশান হইতে মেঘ, এই পাচ মুখ হইতে 
পাচ এবং পার্বতীর মুখ হইতে নট্ নারায়ণ, সাকল্যে ছয়টি 
শুদ্ধ রাগের প্রথম জন্ম হ্ব। কথিত এঁ আদি ছয়টি শুদ্ধ 
রাগকে আশ্রনব করিয়া পরস্পর মিশ্রণে অপরাপ্র-ঞ্জজ্তর 
শালক্ক এবং সংকীণ রাগরাগিণীর হ্যঙি হইয়াছে । তাহার 
মধ্যে কতকগুপি অদ্যাবধি আমাদের সেই প্রাচীন 
নামেই চলিতেছে, অপরগুলি কালভেদে নানাবিধ যাবনিক 
নামে পরিবন্ধিত হইয়াছে, বাস্তবিক শুদ্ধ রাগের ভাগ 
অতি অল্প। 

শ্ীশোীন্রমোহন ঠাকুর 

অন্পৃশ্যত] দূরীকরণ ও আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ 
শ্রীগেক্্রনাথ মিত্র, এমএ " 

অনেকের বিশ্বাস যে, “হন্িজন” কথাটি মহাস্ব! গান্ধী কর্তৃক 
উদভা'বত। কিন্ত আমার বোধ হয়, ভক্ত কবি তৃলসী দাসজী 
এই কথা প্রথম ব্যবহার করেন। হরিঙ্জন কথাটি সেখানেও 
অন্ত লোকদের সম্বন্ধে ব্যবহ্হত হইয়াছে । অবস্ত জীব- 
মাতেই ভগবানের, মাহুষমাত্রেই হরির জন, সে সব্বন্ধে সন্দেহ 

কি আছে? কিন্ত যাহার! অক্ষম, শিক্ষার্দীক্ষা-সংস্কতিতে 

পশ্চাতে পড়িয়া আছে, তাহারা বিশেষভাবে যে নাক্ায়ণেরঃ 

গণ, তাহাই বুঝাইবার নিমিভ হয়িজন শব্দটিয় ব্যবহার । এই 
তাবে জামর! “দরিদ্রনারায়ণ? “অতিথিনারায়ণ' শব্দ ব্যবহার 

করিয়া! থাকি । বাহাদের সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযুক্ত হয়, 

তাহাদের মর্ধ্যা্থা লাঘব করা অভিপ্রেত নর বরং তাহার 

উপ্টা। অর্থাং আমর! আমাদের অসছায় ভ্রাতানতগ্নীকে ধর্ছের 
উচ্চভূমিতে তুলিয়া গৌন্ববই দিতে চাহি । আব্কাল শুনিতে 
পাই, “হরিজন” কথাটির মধ্যে কেহ কেহ অসন্দানেয়্ আভাস 

পাইতেছেন। যদি কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, তাহা 

হইলে তেমন কথা ব্যবহার না করাই ভাল । | 

কিন্ত হিন্ছু সমাজের অন্ঠিত্ব যেমন সভ্য, জাতিতে প্রথাও 
তেঙ্গনি সত্য । পাশ্চাত্য শিক্ষার গতিকেই হউক, অথবা কালের 

অমোঘ প্রভাবেই ছউক- অনেফ স্থলে জাতিভেদ-প্রথার 
সবল শিথিল হইয়া] গিয়াছে । শিক্ষিত-সমাজ্জে জাতিতেদের 
কক্কালমাত্র বর্ডমান, ইহা? বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু 
বর্ণাশ্রম-প্রধান হিন্দুধর্ম জাতিতে একেবারে বর্জন করিতে 
লমর্থ হয় মাই। এই জ্বাতিন্তেদ ভাল কি নন্দ এই 

সংস্কার বর্জন কর! বাঞ্ছনীয় কিনা এবং যদি সমএভাবে 
বর্জন কর! লম্ভব ন! হয়, তাহা হইলে কতটুকু রাখা উচিত 

এবং কতটকু পরিব্র্ডন করা উচিত, তাহা বলা কঠিন। 
কালবশে খাছ! হইতেছে, তাছার সত্বন্ধে মনে বড় একটা 

স্বামী প্রণবানন্দ 
দ্বিধা উপস্থত হয় না, কিন্তু সংস্কারক লাজিরা কোনও 
প্রথায় হঠাৎ প্রবর্তন করিতে গেলে বা কোনও চিরাগত 
সংস্কারের পরিবর্তন বা পন্িবর্জন করিতে গেলে সমাজদেছে 
দারুণ আছাত লাগে । কিন্তু পানিপার্থিফ অবস্থার সঙ্গে সন্ি 
মা করিয়া ত উপায় নাই। যাহার! পারিপার্থিক অবস্থাকে 
স্বীকার করিয়! লইয়া আম্ছোক্সতিয় চেষ&া করে, তাঙারাই 
বাচিস্না থাকে । আমাছের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশ্বব্যাপী 
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মহাসমরের প্রথম পর্ধ্যায়ের পর হইতে মানবসমান্ে অনেক 
বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য জগতের মনীষীরা আবস্ঠক- 
বত পরিবর্তন-পরিবর্জন পূর্বক সমাজকে সময়োপধোগী করিয়! 
লইবার চেষ্ঠা' করিতেছে । ইহ] নিছক আত্মরক্ষার জন্যই 
করিতে হইতেছে, এ বিষয়ে ভূল নাই। সুগে যুগে এইরপ 
করিবার প্রয়োজন হর, ই! অর্থীকার করিলে চলিবে না। 
আমাদের |হস্দুসমান্ে এক দিন সতীদাহ্ প্রথা ছিল, গঙ্গাসাগরে 
সম্ভান বলি দেওয়ায় রীতি ছিল, সে সফল উঠিয়া গিয়াছে। 
সম্মতি আইন লইয়া কত আকন্দোলনই ন! হইয়াছিল | হিন্ছু- 
লমাঞ তোলপাড় হৃইয়া পিয়াছিল। কিন্ত আজ সেকথা 

বিশ্বৃতির গর্ভে তলাইয়! গিয়াছে বলিলে অড্যক্তি হইবে না। 
বিলাত-ফেরত আনব সমাজে শ্বচ্ছন্গে চলিয়া গিয়াছে, অরক্ষদীয়ার 
আপদবালাই আর নাই। অ-সম জ্বাতির মধ্যে বিবাহুও 
চলিতেছে । তাই বলতেছিলাম যে, সমাজ একটি বিরাট 
প্রাণবন্ত বন্ত। ইচ্ছার প্রাণ-সতা! পরিবর্তনকে উপেক্ষা করিয়! 
টিকিয়! থাকে । 

জাতিভেদ্-প্রথা একমাত্র হিন্ুসমাজ ব্যতীত অন্ত কোনও 
জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ ও বিভজনিত 

বৈষমা যাহাই থাক্, জাতিগত কোনও বৈষম্য দেখ! যায় না। 
শ্বেত এবং ক্লষ্ণ, উত্তরাগত (10110 ) এবং ইহুদী প্রভৃতি 
জাতিগত বৈষয্য লইয়া বিশ্বে অনেক মারাষারি কাটাকাটি 

আছে, থাকিবেও। বর্মত লইয়াও কম রক্তপাত হয় মাই। 

কিন্ত হিন্ুসমাজের মধ্যে যেরূপ জআাতিতেদ দেখিতে পাওয়া 
যায় একসপ আর কোনও জাতির মধ্যে নাই। 

এখন এই জাতিন্ডেদের ভগ্নোন্ুখ লৌহপঞ্জরে গণসধুদ্রের 
ঢেউ জাপির! লাগিতেছে । সমাঝজীবনমে একটি আলন্ন বিপ্লবের 

সুচনা! দেখা দিয়াছে । আমাদের যে সকল ভ্রাতা! এত দিন 
অনুন্ত ছিলেন, তাহার! উন্নতির জভ সচে্ হইয়া! উঠিয্সাছেন 
এবং এই উদগ্র জনজাগরণের মুখে পতিত হইয়াছে হিন্দুর 
চিরাগত সংস্কার । যে মহৎ উদ্দেন্ট লইয়াই জাতিভেদ-প্রথার 

তৃটটি হইয়া থাকুক না কেন, বর্তমান আীবন-সংএ্রামের দিনে 
তাহার অন্থপযোগ্লিতা অত্যন্ত নগ্র্ভাবে দেখা যাইতেছে এবং 

যে এঁক ও সংছতি সমাজরক্ষার, আত্মরক্ষার পক্ষে একাস্ত 

আবন্ঠক তাহার বৃল শিখিল কনিয়! দিতেছে । একথা আজ 
আর জন্বীকার করা চলে না ঘে, জামাদের বাংলাদেশে 
'অন্পৃষ্ঠতা” নামক সর্বনাশ! ব্যাধি না থাকুক, আমর] সমাজের 
সকল অংশের প্রতি সমান বিচার করিতে পারি নাই । এই 

যে কোটি কোট বলি, সহি, কর্খঠ লোক সমাজে বাস 
করিয়াও সমস্ত দুযোগ-নুবিধ! পাইতেছে না, ইহাতে সমগ্র 
সমাজদেছই হর্ববল হৃইয়! পড়িতেছে। এত দিন যাহার! লাঞ্ছনা, 
গ্লানি, শির্যাতন ভোগ করিয়াও নীরবে সহ করিতেছিল, 
তাহার! হঠাৎ জাগ্রত হইয়াছে । অধীনতা কেহই চাছে ন!। 
গণচেতনার প্রথম উদ্মেষেই দুটি পড়ে অধীনতার শৃঙ্খলেন্ উপর 

প্রবাসী ১৩81% 

-_যে অধীনতা আত্মপ্রকাশে বাধার ছুটি করে, যে অর্থীনতা 
আত্ম-সম্মানে আঘাত করে। আটলার্টিক সনন্গ যে সার্বান্ডোন 
আকাঙ্ার স্বীকৃতি মাজ, তাহারই বিভিন্ন প্রফাশ মানব জাতিন 
বিচ্ছিন্ন অংশে । আমরা ভারতীয় বলিয়! যে খতন্ত্রতার জাবি 
করি, তাহারই বিভিন্ন প্রকাশ জামাদের় খ খণ্ড সমাজ-সরে 
ঘদি দেখ! দেয়, তাহা হইলে আময়! উপেক্ষা! করি কেমন 
করিয়।? 

এই দিক দিয়! আমাছের করনীয় অনেক কিছু রহিষ়াছে। 
অবন্ত ধীরে ধীরে হিন্ুসমাজ জড়ত্ব পরিহার করিয়া সকলকে 

বক্ষে টানিয়া লইবারন চেষ্টা! করিতেছে । দেবমন্দিরের দার 
অনেক স্থলে আমর! হিন্ছু মাত্রকেই খুপশিয়। দিয়াছি। অভিশপ্ত 
অস্পৃশ্তত1 বর্ন করিয়াছি । একত্র তোজন লম্বন্ধেও যথেষ্ট 

উদ্বাররত দেখা যাইতেছে । সকলেই ঝুবিতেছে যে, জাতি- 
তেদের প্রাচীর তুপিয়া হিশ্ুসমাজ্কে বিতজ্ঞ কিলে সে 
আত্মঘাতী অপচেষ্ঠ। ধ্বংসের স্থচন| করিবে মাআ। 

চারি শত বৎসর পুর্বে শ্রচৈতন্ত এই কথা বুবিয়াছিলেন 
এবং তিনিও তাহার ভভ্গণ উচ্চস্বরে ঘোষণ! করিয়াছিলেন 
যে, ভগবানের দরবারে উচ্চ-নীচ বলিক্া! যি কিছু থাকে তবে 
তাহ! কেবল তগবহ্ত্মুখতার দ্বারাই পরিমিত-- অর্থাৎ যে 

ভগবদিমুখ সে-ই মূর্খ, সে-ই হীন। ভগবানকে তন! করিলে 
সে ষে কোনও জাতিতুক্ত হউক না, সে-ই বড়। 

যে-ই তজ্জে সে-ই বড় অ-ভক্ত হীন ছার। 
ক ভজনে নাহি জাতিকুলা্ি বিচার ॥ 

হিন্দুসমান্ধ যদি বর্চেতনার উপর প্রতিঠিত হয়, তবে জাতি- 
তেদকে শৃতন দৃট্টি দিয়া দেখিতে হুইবে। ভগবদ্িযুখতাই 
একমাত্র পাতিত্যের কারণ । 

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আচাধা স্বামী প্রণবানন্দজী এই 
দৃষ্টি দিয়াই সমাজকে দেখিয়াছিলেন। শুধু ইঙ্গিত দিয়াই তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই। এ্রীমন্বাপ্রভু যেষন আপামর সাধারণকে 

তাহার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামীজীও তাহার হিগ্মু 
সংগঠন-যজ্জের ফোমাশলে তেদনীতিকে ভম্মীভূত করিধার 
উপদেশ দিয়াছিলেন। সজ্যের বর্তমান আচার্যগণও সেই 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন । বাংলা ও বাংলার বাহিন়ে 
নানাস্থানে তাক্ছার! যে মন্থা প্রাণতার আদর্শ স্থাপন করিতেছেন 
হিন্কুদের মরণ-বাঁচন সমন্তার তাহাই হইবে প্রন্কৃত সমাধান । 

সংস্কার সহদ্ষে ছাড়িতে চাছে না, কিন্তু প্রস্কত পথের সঙ্জান 
লাভ করিতে পান্িলে অপেক্ষান্কত অনায়াসে লক্ষ্যে পৌছিতে 
পার! অসম্ভব নছে। ৃ 

বর্থঘান মুগে অবনত ভারতীয় হিচ্থসমান্ধে অন্পৃষ্ততা- 
পাপকে পন্িষ্থারপূর্বক সমাজের পতিত ছলিত ঘ্বণিত জন- 

গণকে উচ্চ ও অভিজাত শ্রেধীর সফি মিলাইয়া লইবার অন্ত 
স্বামী বিবেকানন্দ, মহাদ্! গান্ধী এবং অভ্াভ মহাপুরুষ ও 
নেতৃবর্গ বহুভাবে প্রচান্বকার্ধ্য কিয়! গিয়াছেন ও করিতে- 



কানন 
রাইতে 

ছেন। তন্বান্না অভিজাত ও টউচ্চশ্রেদীয় জমগখের মনোত্বতির 
পরিধর্তমলাধনে যথেষ্ট সহারতা ঘটয়াছে। 

সার্ধ চাটি শত বংসর পূর্বে ্রচৈতত মহাপ্রতু একটি 
অভিনব পন্থার মধ্য দিয়া অতি ভ্রুত ও স্বাভাবিক ভাবে হিন্ছু 

সমাজের উচ্চ ও নিয় শ্রেণীয় মধ্যে সাংস্কৃতিক সমতা! জানয়ন- 

পূর্বক অন্পৃষ্ঠত! ও অনাচরদীয়তার প্রতিকার করিয়াছিলেন। 

হ্রিনামসংকীর্ভনের প্রবল প্লাবন ছিল সে যুগে এ্মন্হাপ্রতুর 

সেই অনভ্তসাধারণ কর্শ- ও প্রচার- কৌশল । বর্তমান ফুগেও 

দেখিতেছি-_সঙ্ঘনেতা আচার্য্য ত্বামী প্রণবানন্দজী ঠিক এ 

যুগের উপযোগী একটি অনন্যসাধারণ পন্থা উত্ভাবনপূর্ববক 

জতি ক্রুত অথচ অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চ ও নিয় শ্রেণীর 

হিন্দু জনগণের মধ্যে এই সাংস্কতিক সমতা জানয়নপূর্ববক 

অন্পৃন্ততা, জনাচরণীয়তার সূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 

ছেন। গ্রাষে গ্রামে, শহরে শহরে, সর্বাশ্রেনর হিন্দুগণকে 

লইয়া “ছিপ্ুমিলন মন্দির গঠনপই সেই অপূর্ব্ব গঠনমূলক 
অথচ বিপ্রবাস্্ক কর্ণপন্থ। 

উক্ত মিলন-মন্দিরসমূছ্ের সান্তাহিক ও পার্বাহিক 
অধিবেশনে সর্বশ্রেধর হিশ্ুর সমবেত হুরি-সংকীর্ভন, জদ্ধ্যা- 

উপাসনা, বৈদিক-বজ, অঞ্জলি ও আহছতি প্রদান, প্রসাদ গ্রহণ, 
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এত ছুষ্তিনন্্রী সিংহ এম-এ, পিএইচ-ভি, 
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অন্পৃষ্ঠতা ও অনাচয়পীয়তার কুফল আলোচনা, মাষায়ণ, 
মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, উপনিষঘ প্রস্ভৃতি পাঠ ও আলোচনার 
দ্বায়া হিন্মু ধর্থের বিশ্বোদায় মহান্ ভাব এবং হিচ্ছু সমাজের 
উচ্চ আদর্শ হিন্দু জনগণের হদয়ে বুক্রিত করিয্া দেওয়া 
হইতেছে। 

সভা-সমিতিতে বন্ুত! এবং সাময়িক ও দেনিক পহ্িকা- 

দিতে প্রবন্ধ ও বানী-প্রচার অবস্থাই কলপ্রদ | বিস্ক' নিয়াধিত 

ভাবে দিনের পর দিন সেই বানী ও শির্েশ আলোচনা পূর্বক 
শুনাইতে ও বুধাইতে না! পারিলে স্থায়ীভাবে জনগণের 

মানসিক পরিবর্তন সার্ধত হয় না। সাময়িক প্রচার দ্বারা 

জন-সমূহকে বিশেষ বিশেষ সম্মেলনে সম্রবেত করাইয়া পঙ.ক্ি- 
ভোজনও যে অনাবন্তক বা শিক্ষল তাহা] বলি না। কিন্ত 
তাহাতে বাণ্তবিক মানদিক উদারত। ও মহত্ব প্রতিতিত হয় না। 

এই দিক দিয়] বিবেচনা করিলে আচাখ্য প্রশবানন্দের 

কর্মপন্থ! অতি গুচিজিত, স্থা্ী ও দ্রুত ফলগ্রদ । তাহার 
সঙ্ঘের সন্নাসী ও প্রচারকবর্গ-_.উপরিউজ্জ প্রচারযুলক ও 

সংগঠমধুলক- উভয় প্রকারে যে সংস্কতি, সমতা, মছা- 

মিলন ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাহ! আদশস্থানীয় 

এবং হিশ্বু-সমাজ্জের অশেষ কল্যাণপ্রদ । 

মহিলা সংবাদ 
কা হিশ্ছু বিশ্ববিষ্ালয়ের সাম্প্রতিক সষাবর্তম উৎসবে 

শ্রীমতী ছুণ্তিময়ী সিংহ এম-এ, ডি-টি বিভদ্ধ গশিতশাজেে 
পিএইচ. ভি. ভিশ্রি লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় মহিলাদের 

মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারিষী হইলেন। গ্রমতী 
দুপ্তিময়ী দেরাছুনের বিখ্যাত উকিল পরলোকগত শরং চ্জ 
সিংহ মহাশয়ের একমাঅ কম্তা। এই প্রততাশালিনী মহল 
ছাত্রত্ীবনেও আগাগোড়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন । 



খান্ধশস্যের উৎপাদন-ও অপচয়ে বর্তমান ধনতন্ত্র 
" জ্বীঅনাথবন্ধু দত্ত 

পৃথিবীর নানা দেশে প্রচুর পরিমাণে গম জঙ্দিয়া থাকে । নান! 
দেশের লোফের প্রধান খান্ডও গম | শ্রীন্মমগ্জল ছাড়াইয়া উত্তর 
ও দক্ষিণ মেরুর দিকে ক্রমে অগ্রসর হইলে যে বিস্কৃত ভূখণড- 
গুশি'নজরে পড়ে সেই সকল দেশেই প্রচুর গমের চাষ হয়। 
অব্ভ উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডের (বতিঞ্ দেশে আবহাওয়ার পার্থক্য 
যথে্ট এবং এসব অঞ্চলে পার্থক্য সত্বেও এই প্রচুর পরিমাণে গম 
উৎপন্ন হয়। নু আজও পোল্যাণ্ড বা পঞ্জাবের দ্রিগ্র কষক 
প্রচুর পারমাণে গম উৎপন্ন কাঁরলেও স্বল্প মূল্যের অন্যান্য 
খাশন্ড নিজে আহার করে--গম বেশী মূল্যে বিদেশে চালান 
হইয়া যায়। 

আমেরিকা জাখিষ্চার হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক দেশই নিজ 
নিজ খাদের জঙ্ঃ গম উৎপাদন কাঁরত বা! পার্ববভী দেশ হইতে 
উহ! আমদানী কাঁরত। যখন আমেরিকার উগ্তর আলবার্ট! 
হুইতে উত্তর টেক্সাস পর্ধ্যস্ধ বিস্বৃত ত*হ্ছীন বিশাল প্রান্তর 
(01811105) আবক্কত হইতে লাগিল তখন প।শ্চম ইউরোপের 
লোকের। আসিয়া ঘলে দলে চাষবান আরশ করিয়] [দিল । এই 
বিশাল জকধিত জাম সাধারণতঃ উব্বর ছিল। ব্বপ্িপাত অঞ্সই 
হুইত এবং শীতও থুব প্রচ্ড ছিল না, এক্সনয গমের ফসল ভালই 
কফলিত। অবন্ত এই জমি পুরাতন মহাদেশের জমি অপেক্ষা 
উর্বর ছিল না। তবে এই জঙ্গলহীন বিরাট জমিতে কলের 
লাহায্যে চাষ করার সুবিধা! থাকার দরুন ইউরোপের ছোট 
ছোট জমিতে চাষে ধত বেশী খরচ পড়িত, তত পড়িত 
না। এই চাষে লোকজনও কম লাগিত। এজন অপেক্ষাকৃত 
কম উর্ধযর আমোঁরকার জামির চাষ ইউরোপীয় গম চাষ অপেক্ষা 
লাভজনক ছিল। বঞ বংসর ধাঁরয়া৷ আমোরকায় উৎপন্ন গম 
ইউরোপের ঘাটতি দেশগুলির অভাব মিটাইয়াছে। 

প্রথম প্রথম ওপনিবেশিফের। আঁতি সামাঙড ভাবেই গমের 
চাষ আরম্ত করে। ছোট ছোট জঙ্গল ও গাছ কাটিয়া এবং 
আগুনে পোড়াইয়! জমি পাঁরক্কায় করিত এবং কয়েক বংসর 
ঘে-কোন উপায়ে চাষ করিত । জমির উৎপাদন একটু ক্মিলেই 
আবার নুতন জ্বাম লইয়! একপ করিত- নুতন দেশে জমির 

কোন অভাবই ছিল না। অষ্টাদশ শতক শেষ হইবার পূর্বেই 
দেখ! গেল (নিউ ইংলগ্ের &্েটও'লতে জামর উর্বরতা বিশেষ 
কম হ্রাস পাইয়াছে। দাকোতাস্, নাব্রাক্ষ! এবং মিনেসোটা 
পেটে অল্প দিন পূর্বব পর্যাস্ত এইরূপ অপচয়মুলক চাষ চাঁলয়া- 
ছিল। জাঁমর উর্বন্নতা কমিলেই ক্কষকের! কানাডার নূতন 
ছাষতে চালয়া যাইত । 

এই বেপরোয়! গম চাষের ইতিহাসের শেষ পর্বে দেখ! 
দেয় বাজারের জন্য গলাকাটা! প্রতিযোগতা | কানাডাই বড় 
রপ্তানীর দেশ হইয়া! গ্লাড়ার়। আলবার্টা, ভাস্কাট্টিউয়াম 
এবং মানিটোব! প্রদ্বেশে যেমন চমতকার আবহাওয়! তেমনই 
ছিল চাষের জমিক প্রাচূধ্য । আর লোকসংখ্যা ছিল খুবই 
কম। এরগ অবস্থায় এক দিকে যেমন রপ্তানী জন্য প্রচুর 

বাড়তি গম ছিল, জন্য দিকে পৃথিবীর শ্রেন্ঠ বাজার গ্রেট ব্রিটেন 
সাত্রাজ্য-ব্যবস্থায় ( [11)1)618] [27010760009 ) ছিল কানাডার 
একচেটিয়া । 

বিযুবরেখার দক্ষিণে জআর্জেপ্টাইন ও অগ্রেলিয়ায় গত কয়েক 
বংসরে উপরোক্ত নানা কারণের জন্যই গমের চাষ খুব 
বাড়িয়াছে। এই দেশগুলি দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত বলিয়! 
এবং উত্তর ভূভাগে যখন গ্ীতকাল তখন এই সকল দেশের 
গমের কসল ফলে এজন্য ইউরোপের বাজারে ইহাদের রগডানীর 
খুবই ছুবিধা । কিন্তু এই ছুইটির কোনটিতেই কানাভার মত 
বেশী গম উপর হয়না। অগ্্রেলিয়ায় অনাব্বষ্ি লাগিয়াই 
আছে এজন্য ফলন জনিশ্চিত। আর আর্জেণ্টিনায় চাষের 
অব্যবস্থার দরুণ যথে& কসল পাওয়া! যায় না। বড় বন্ধ জমিন 
মাঁলকের| অল্প দ্রিনের মেয়াদে জমি পত্তন শেয়। ফলে 
টাষীরা-_যাহার] সাধারণত: ইউরোপ হইতে আগত ওঁপ- 

নিবোশক, কয়েক বংসর বেপরোয়! চাষ করিয়াই নুতন 
জমিতে চলিয়া যায়। জমির মালিকান। স্বত্ব নিজে না পাইলে 
পৃথিবীর সকল দেশের চাষী এইরূপই করিয়! থাকে এবং 
এইজন্যই এই সকল জমিন উৎপাদনও খুব কম হয়। 

পরিত্যক্ত জমিতে অনাদৃত ভাবে আলফাল্ফা ( 8118118 ) 
পঙখা্ ঘাস জন্মে। 

ইহ! ছাড়া! আর্জেন্টাইনে এক-একটা! &্েঁটে শত শত 
বর্গমাইল জমি । এই পাঁরমাণ জমির উন্নতিসাধন সফ্জ নহে। 

জামর বঞ্চিত বৃূল্যের প্রত্যাশায় মালিকগণ চাষের জন্য পভ্ভনি 
ধিতে চায় না, সুতরাং বহু জমি অকধিত অবস্থায় পড়িয়া 
থাকে । এই সকল পতিত জমি পণ্ড চন্াইবার উদ্দেশ্যে কয়েক 
বৎসরের জন্য পত্ভনি দেওয়া! হয় এবং জমিতে আল্কাল্ক! 

ঘাস জন্মাইতেও কোন ব্যয় নাই। জমির মালিক কয়েক 

বংসর পর জমি ফিরিরা পায় বলিয়া এইরূপ পঞ্ভনি দিতে 

তাহাদেরও খুব উৎসাহ । কিন্ত আসলে আর্জেপ্টাইনেন্র 

চাষীর! অর্থের ও জঙ্ঘবন্ধতার অভাবে চিরদিনই ক্ষতিএত্ত 

হুইয়াছে। ক্ধকের শ্ত নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা নাই, 

শন্ত বাহিরে খোলা জায়গায় বস্তাবন্দী করিয়া! ফোঁলয়া রাখিতে 
হয়, ফলে প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ টন শন্তের অপচয় হুয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আনস্ত হইবার কয়েক বংসর পুর্বে সারা 
পৃথিবীতে গমের উৎপাদনের হার ঘুষ বাঁড়য়! গিয়াছিল। প্রথম 
মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮ ) পরেই এই বৃদ্ধি বিশেধতাবে রপ্তানী- 
কারী দেশসমূছে ঘথা-_-ুক্তযা&, কানাডা, আর্জেন্টাইন এবং 

অগ্রেলিয়ায় খুব বেশী পরিমাণে দেখ! যায়, ১৯২৪ হইতে 

১৯২৮ সনের মধ্যে গমেত্র উৎপাদন ৩০০ কোটি বুশেল হইতে 
বাড়িয়! প্রার ৪০০ কোটি বুশেলে দাড়ায়। প্রত্যেক দেশের 

স্কযফের। যত পান়িল জমি কিনিল এবং গম চাষ করিল, কিন্ত 
একবারও ভাবিয়! দেখিল না৷ যে এত গম পৃথিবীর ঘাঞ্জারে 
কাটবে কিনা । ১৯২৮ সনেক্ন উৎপাদন চরমে পৌছলেই দাম 



কান্তন 

পড়িতে সুরু হুইল । লিভারপুল বাদ্ধারে এক হ্ন্দর গম 
কয়েক বৎসর পূর্বে ১৫ শিলিং দরে বিক্রয় হইত, তখন. তাহা 
১০ শিলিতে নামিয়া আসিল । ১৯৩১ সনে দর আরও কমিয়া 
চান'শিলিং ছয় পেন্সে নামিল। এরাপ অবস্থায়ও আমে- 
বিকার চাষী পূর্বেকার দরের এক-চতুর্ধাংশ পাইলেও খুন 
ছিল। কিন্তু সমস্ত দাড়াইল এই যে, অতিরিক্ত উৎপন্ন গম 
কিরপে বিক্রয় করা যাইবে | চাহি] একেবারেই ছিল না। 

আমেরিকার গবর্ণমেন্ট সরকারী খরচায় গম কিনিরা মন্কুত 
করিতে লাগিল । তুলার বাড়তি উৎপগ্নের সঙ্কটেও এই পদ্ছাই 
অবলম্বন কর হইয়াছিল। কিছু কালের মধ্যেই দেখা গেল 
আমদানীকারক দেশসমৃহ্রে বৎসরের চাহিদা! গমের তিন- 
চহুর্থাংশই সরকারী গুদামে মজুত হইয়াছে । তখন গবর্ণমেন্ট 
নিজ খরচায় জাহাজের. মাণুল দিয়াও এশিয়ার দেশসমূছে 
গম চালান করিতে লাগিল। কিন্তু ইহা সত্বেও দেখা গেল 
আমেরিকার গম-রগ্াশী-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে। 

'কানাভার সাধারণ ব্যাপান্গী ও কাট্কা-ব্যবসারিগণও গৰ 

কিনিয়! মজুত করিতেছিল, কিন্তু গমের দর যখন ক্রমেই পড়িয়! 
যাইতে লাগিল তখন তাছারাও গবর্ণষেণ্টের নিকট সাহায্যের 
জন্ত আবেদন জানাইল | গবর্ণমেট কোন একট! নিথি্ট হারের 

নীচে মূল্য নামিলেই তাহাদের নিকট হইতে গম ক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিল। ১৯৩৫ সালে ধেখ! গেল গবর্ণমেন্টের হাতে প্রচুর 
বাড়তি গম জমিয়াছে। অখন্ড এক বংসর জনাব্বষ্টি হওয়ায় 
এবং অপর বংসর “কালো! মরিচা? ( [31901 7836) নামক 

এফ রোগের আক্রমণের ফলে ফদল খুবই কম পাওয়া! গিয়া- 

ছিল, কিন্তু তাাতেও বাড়তি উৎপাদন সমস্যার সমাধান 
হুইল না। | 

পৃথিবীর এই বাড়তি গমের বূল কারণ অন্বসন্ধান কণিতে 
হইলে একবার পশ্চিম ইউরোপের দিকে চোখ ফিরাইতে 
হুইবে। যখন আমেরিক! প্রভৃতি দেশে ফদধ বাড়তির পথে 
তখন “আর্থিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়া জার্খানী, ফ্রান্স 

ও ইটালী নিজ নিজ দেশে গমের আমদানী কমাইয়া! দিল। 
অবগত আমদানী গমের উপর খুব মোট] রকমের আমদানী-শুক্ষ 
বাড়াইর] দেওয়াতেই ইহ! সম্ভব হইয়াছিল। 

যত বার আমেগ্রিকাপ্র কৃষকের! দাম কমাইয়া! রপ্তানী 
বাড়াইতে চেষ্ঠ করিয়াছে তত বারই ইউরোপে আমদ্াশীর 
উপর শুক্ষ বাড়ানে! হইয়াছে । জার্শেনীতে বুশেল প্রতি ১*৬০ 
ভলার শুষ্ক বপানে! হইয়াছিল-_-ইহা আমেরিকায় গমের 
মুল্যের চারিগ্তণ। ক্রাব্স ও ইটালীতে শুক্ষের মাজা ছিল 
বথাক্ষমে এক ভ্বলার ও ৮৫ সেন্ট। কিন্তু শুধু ইহাতেই 
শক্ষনুদ্ধির ব্যবস্থা শেষ হয় নাই। ইউরোপের এই সকল দেশ 
হইতে যাহাতে থ্রেট-ত্রিটটেনে গম রপ্তানী হয় সেন প্রত্যেক 
গবর্ণমেন্ট নিজ নিকষ দেশের রপ্তানী গমের উপয় অর্থপাহাধা 

(৮০০০) ব্যবস্থা! প্রবর্তন কন্ধিয়াছে। ইহাতে গ্রে্ট- 

ব্রিটেনে আমেরিকার গম রপ্তানী আরও বাধা পাইয়াছে। 
১১ 

খাভশন্তের উত্পা্ষন ও জপচয়ে বর্তবান ধনওগ্ ৫০০১ 

জার্মানী, ক্রাব্স এবং ইটালী এই উপায়ে করেক বসের 
মধ্যেই বাধিক ১০ কোট্টি বুশেল গমের আমদানী হাস করিতে 
সমর্থ হয়। এইরাপে আমেরিকার গম উৎপাদনের প্রান্তিক 

জুবিব! ন& কর! হয় এবং আধিক ক্ষতি স্বীকার কমিয়াও 
পশ্চিম ইউরোপে গম-চাষের পরিমাণ ম্বদ্ধি কর! হয়। 

আন্তর্জাতিক চুক্তির সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেন্ প্র 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও লফল হয় নাই। শেষকালে 

যুক্তরাধ্রের গবর্ণমেন্ট গম উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিবায় অন্ত 

ক্বষকগণকে বহু কোটি ভলার খেসারত দিল । তুলা! চাষের 
পরিমাণ হাস করিবার জন এইরাপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা 

হইয়াছিল। এই উপায়ে গম চাষের জমির পরিমাণ ৬ কোটি 

৬০ লক্ষ একর হইতে কমিক! ৪ কোটি ২ লক্ষ একরেপ্রাড়ায়। 
ফলে মুঙ্রারের গম রপ্তানী বন্ধ হছুইয়া যায় এবং গষের 

আমদানী আবগ্তক ছয়। আবার এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠাইয়া 
দ্রিলেই গম চাষের জযির পরিমাণ বাড়িয়া ৭ কোটি ৫০ লক্ষ 
একরে দাড়ায় । ইহার অর্থই গদ-রগ্তানী-বাশিজ্ে যুকরাএ্রে 

পুনরায় প্রবেশ। কিপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) আরম 

হইলে যে নুতন পরিস্থিতি দেখা দেব তাছার ফলে গম 
উৎপাদনের পুরাতন অবগ্ধার আমূল পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশই মুগ্ধে লিপ্ত হওয়ায় সেঙ্খলিতে চাষবাস 
কমিয়! যার এবং মুদ্ধসংক্রান্ত শিল্প গুলি প্রদারলাভ করে। ফলে 
যুদ্ধ শেষ হইতে না! হইতেই পৃথিবীময়'খাধ্যশন্তের থাটতি দেখা 

দিয়াছে । বর্তমানে এই সঙ্কট ও হুহ্থল্যিত! হইতে বাচিবার জত 
সমস্ত জগতের থাদ্যত্রব্য একভ্রীসত করিয়া যাহাতে বাড়তি 

দেশসমূহ হইতে ঘাটতি দেশে সরবরাহের ব্যবস্থা হয় সেভ্ত 
আন্তর্জাতিক চে! চলিতেছে । কিন্ত এই চেষ্টা সাময়িক মার 
হইলে, সঞ্চটকালের অবসানে আবার যখন বিভিন্ন জাতির মব্যে 

বেপরোয়! প্রতিযোগিত। দেখ! দিবে তখন এক দিকে চাষ 
বাড়িবে বটে, কিন্ত অন্ত দিকে শুক্ষ-বাবস্থার সাহায্যে 

ইউরোপীয় দেশদমুছে অধ্বাতাবিফভাবে দাম বাড়াইয়া গমের 
চাষে উৎপাহ দেওয়া হইবে । কলে আবার অপচয়ের পথ 

উন্মুক্ত হইবে । এই অপচয় নিবারণ করিতে হইলে আন্তর্জাতিক 
বিধান অনুসারে পৃথিবীর সকল দেশের খাদা-শস্তের চাষ- 

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন | বর্মান পু'জীবাদী 
উৎপাদনের একমাআ লক্ষ্য লাভ- বিশ্বমানবের দ্বাচ্ছন্দ্য নহে। 
এজ৪ই যত অপর্থের স্ঠি হইতেছে । 

ভুটা 
পৃথিবীর অন্গতম খাদ্য-শন্ত তু! । অবন্ত গল্লীব দেশগুলি- 

তেই, যথ। ভারতবর্ষে-_ইছ! মানুষের খাদ্যক্ষপে ব্যবন্ৃত হয়। 

সম্বন্ধ দেশে ইহা! পশুখাদ্য, বিশেষতঃ শুকরের থাদ্যরপে 
ব্যবহৃত হয়। গন উৎপাদনের জন বিখ্যাত পৃথিবীর হুইটি 
দেশ মুক্তনা& ও আর্জেন্টিনা, ভূ! উৎপাদন ক্ষেত্রেও জগতে 
শীর্বস্থান অধিকার করিয়া! আাছে। 



৫১৪ প্রবাসী ১৩৫৩ 

আমেরিকার প্রধান প্রধান হৃদপূহ্ের দক্ষিণে ৯০০ মাইল 
ব্যাপিয়া ও পশ্চি্ দিকের £্েটগুলি ছুড়িয়া এই বিরাট তু 
চাষের অঞ্ল। উপর ভুটার দশ ভাগের নয় ভাগই প্রধানতঃ 
শুকরের খাদ্য রূপে ব্যবহ্ধত হযর়। শিকাগো বন্দরে খুকর- 
মাংসের বড় বড় কারখানা আছে (1780:10/-17100501195 )। 

সেঞ্টানে বাক্সবন্দী হুইয়!.এই মাংস ও ইহা! হইতে প্রস্তত নানা 

খাদাব্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান হইয়া থাকে। 
আর্জেন্টাইন কইতে কিছু পরিমাণ ভুটা পশ্চিম-ইউরোপে 
চালান হয় । অবশ্য সে দেশ হইতে বহুল পরিমাণে পণুষাৎস 

ইউরোপে রপ্তানী হয়। বর্মান খাদ্যসঙ্ষটে ( ১৯৮৬ ) আঙ্ছে- 
নাইন সরকার ভারতবর্ধ হইতে রপ্তানী কর] চটের বিনিষস্বে 
ভু! সরবরাহ করিতে গ্বীক্কত হইয়াছেন । 

আমেরিকার ভুট্রাচাধীর। সমান উৎসাহে ভুটা উৎপাদন 
ও শুকর প্রতিপালন ছুই-ই করে এবং এই উভয় জিনিষ 
তাহার! সরবরাহ করে। শুকরের মুল্য খেঈী ধলিয়! চাষীর 
ভাগ্য শুকরের বূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির উপর অধিকতর নির্ভরসীল। 
অবস্তা আমেরিকাতেই অর্ধেক শুকরের মাংস বিক্রী 

হুয়। কারণ ইয়াঙীগণ উত্তম শুকর-খাদক। কিন্ত কোন 
কারণে রপ্তানীতে ঘাটতি পড়িলে কৃষকের হর্দশার একশেষ 

হয়। ১৯৩২ সনে এনসপ এক হুর্দিন উপস্থিত হয়। এ 

বংসর ঘগ্তানীর তিন ভাগের ছুই ভাগ হাস পায়। ইউরোপের 
দ্েশপমূহ শুক্ষ-প্রাচীর তুলিয়া জাতীয় উৎপাদনে উৎসাহ 
দেওয়াতেই এই বিপভি হইয়াছিল । কিপ্তু ভূ! চাষের জমি- 
গুলিতে চাষ চলিয়্াছিল যঙ্গিও আর শুকরের খাদ্যের জন্ত 
ইচ্ছার প্রয়োজন ছিল না। বিস্তর জ্যান্ত শুকর বাড়তি 
হুইল । শেষে ৮০ পাউগের কম ওজনের সমগ্ড শুকর 

মানিবার ব্যবঙ্ী হইল এবং খাণ্চের বাজারে চাছ্দি! ন] 

থাকায় উহা! হইতে খ-তক্ষ্য চর্বি ও জমির সায্সের তেল 

তৈয়ার করা হইল। 

জনবহুল পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে নান] দেশ হইতে 

মাংস জামদানী করিতে হয়। এই আমদানী করা মাল 
স্বভাবতঃই পণ্ডপালন এলাকার সংলগ্ন শহরের প্যাকিৎ কেজে 

বড় যন়্ ঘনিগণের একচেটিয়া । আর্জেন্টিনা ঠাগ! এবং জমাট 

গোমাংস রপ্তানীর জন্ত বিখ্যাত | ভেড়া ও ছাগ মাংস রপ্তাশীর 

জন্ত নিষ্ট জিলাযাও প্রসিদ্ধ । এই সকপ ব্যবসায়ের আরসে 

কত মা অপব্যয় ও অপচয় হুইয়াছে। মাংসের চাহিদা 

কমিলে কেবল মাত্র চাষড়া ও থুরের জণ্ভই পালিত পশুগুলিকে 

হত্যা করা হুইত। আর্জেন্টিনার বিরাট পশুচারণ ক্ষেজে 
লক্ষ লক্ষ পণ্ডকে এই তাবে হত্যা করিয়া উহ্বাদ্ের যাংস 

চালান দেওয়! কইয়াছে। 

আর্দেন্টিমার অধিকাংশ কারখামার মালিক ইংয়েন্ব বা 

মাধিন ধনপতিগণ। ১৯০৯ লালে ইহার] যাংল রপ্তানী প্রতি 

ানের শতকরা ৬৯টির মালিক ছিল। প্রথম মহ্থায়ুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পরে এই মালিকানা শ্বত্ব শতকরা ৮৫তে পৌছিয়াছে। 

আজেটিনার গো-মাংসের কারবার়ে ইংরেজের যুলধন 
থার্টতেছে, শুতরাং এই ব্যবপায়েন্স উন্নতি বিশিষ্ট পু'জি- 
পতিদের্র খুবই কাম্য । অথচ সাম্রান্ের অনা অংশের 

পশুপালকেরাও সাহায; কামন। করে। কাকে কাজেই 

'সাপও মরে অথচ লাঠিও ন1 ভাঙ্গে এই পন্থা! অবলম্বন 
কর হইয়াছে । আঙ্জেন্টাইনের গো-মাংসেকর চালান কতকটটা 
বন্ধায় থাকে এক্প ভাবে স্বটশ সাম্রান্যের অত্র রক্ষণ-গুক্ষ 

প্রবর্তিত হইয়াছে । 

নিউ জিল্যাঙ্ডে মেষ ও ছাগ প্রতিপালন কর! হর পশম 
রপ্তানীর জন্ভ। কিন্ত পূর্বব-অগ্রেলিযাম় পশম উৎপাধনের জ্ শুধু 

মেষই পাপন ক হয় । অধঙ্ক অন্তজাতিক বাশিত্যে পশমের 

স্থান তুলার নিয়ে । শীত-প্রধান দেশে ইহার চাছিদ] খুব বেশী। 
জঞ্েলিয়া, আর্জেন্টাইন, মিউক্জিল্যাও এবং দক্ষিণ আক্রিকা 

হইতে ইংলগ্ডের ইয়রকশায়ারের মিলের জত পশম রপ্তানী হয়। 
ইউরোপের অভ্ভান্ত শিল্প-কেন্ত্রেও এই পশম চালান হয়। 

চাহ্দার হ্বাস-বৃদ্ধিতে ঝা শুক্-প্রাচীরের আঘাতে পশমের 

অ[মধানী-রপ্ত!নী খুবই উঠানামা করে। ১৯৩২ সনে অগ্রেলিয়ায় 
৩০ লক্ষ গাট পশম উৎপাধণ করা হয় ও চাহ্দার জোরে 

তাহু। কাটিয়া যায়, কিপ্ত পর বংসর জার্খানী ও ইটালীতে 
শক্ষ-প্রাচীর তোল হইলে অঙ্রেপিগার মেষপালকগণের ছুই 
লক্ষ গাঁট পশম বাড়তি হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত 

হইতে হয়। 

আধিক জাতীয়তাখাদ ( 10001100010 08110081191) ) 

হইতেই পৃথিবীতে অনেক অপচয়ের স্থপতি হুইগ্াছে। পর পর 
ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া! গেল, এজন আজ এক জাতি অপর জাতিকে 
বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। কারণ বুদ্ধের সময় স্বাভাবিক 

সরবর়াহ্রে গতি বঞ্ধ হওয়ায় আমধানী রগ্তানীকান্বী দেশসমুছ 
মহ্] অন্ুবিধায় পড়ে । পৃথিবীর সমস্ত জাতি একতাবদ্ধ হইয়! 
পৃথিবীর আধিক নিয়ন্ত্রণের ভার লইলেই বিশ্ব-সমন্ডার সমাধান 
হইতে পারে। কিন্ত পৃথিবীতে যত দিন এক জাতি কর্তৃক 
জপর জাতির শাসন ব্যবগ্া ও শোষণনীতি এবং ধনতান্ত্রিক 
উপায়ে উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময়-প্রথা বছাল থাকিবে 
তত দ্বিন ই! কিছুতেই সম্ভব হইবে না। আছ বিশ্বসমা! 
সমাধানের অভ বিহ্বরা- প্রতিষ্ঠান গঠিত হুইয়াছে। পৃথিবীর 
সর্বহার] জনগণের হঃখ দৈভ দুর করা, পৃথিবীয় সুখ ও 
সম্পকে কির়পে সকলের আনতে ও ভোগে জানা যায়, ইফাই 
আঙ্জিকার একমাত্র সমন্তা। লমন্ডার পূর্ণ সমাধান হউক আর 

না হউক, অন্ততঃ সমাধানের জন্য ছুনিয়ার প্রগতিশীল 
জাতিসমৃহ্রে আত্বরিক চেষ্টার সফলতার উপরেই ভবিষ্যতের 
বিশ্বশান্তি ও ভাঙার মানবের ছুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিবে। 



| নাঠিক! ] 

প্ীকুমারলাল দাশগপু 

পটভূমি 

সভ্যাঙ্গগং থেকে বহু বহুদূরে! উত্তরে একটা ছোট পাহাড়, 

দক্ষিণে একটা ছোট পাহাড়, ছুই পাচ্ছাড়ের মাঝখানে 

দুরত্ব খুবই কম। সেই অপরিসর উপত্যকার মাঝখানে 

রয়েছে একট! ছোট নর্দী। তার বালু আর পাখর বিছানো] 

ঘুকের উপর দিয়ে এঁকেবেকে বয়ে যায় সরু একটি হচ্ছ 

জলধারা । উত্তর পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম তার নাম 

উ্জালী, দক্ষিণ পাহাড়ের কোলে যে গ্রাম তার নাম হুবিয়া। 

একখানি পথ উদ্ধালী থেকে নদীপার হয়ে গেছে ছুবিয়াতে, 

সেই পথ ধরে সকাল-সন্ধ্যা উ্জালী আর ছুবিয়ার মেয়েরা 

আলে নধ্ীতে জল দিতে, সান করতে ॥ ছুপুরবেল! ছুই 

গায়ের ছেলেরা আগে গরুর পালকে জল খাওয়াতে আর 

খেল! করতে । 

উদ্ধালীর একটি মেয়ে, নাষ সুলবী, বয়গ ১৬ কি ১, 

পাতলা গড়ন, রং ফর্সা, চোখ হুট চক্ চক করে, হাসলে 

ধাতগুলে! দেখায় ফুটফুটে লাদ!। ছুবিয়ার একটা ছেলে, 

মাম তার দেওয়া, বয়দ ১৯ কি ২০, রং কুচকুচে কালো, 

লম্বা! গড়ন, নাকটি টিকলে!। 

১ম ষ্ঠ 

সময় অপরাছ, উত্তর থেকে গুলবী গাগরি নিয়ে নর্দীতে 

আসে, হক্ষিণ থেকে দেওয়া আগে গাইকে ভ্বল খাওয়াতে । 

এ পাড়ে গুলবী গাগরি রেখে বাণূর উপর বলে, ও-পাড়ে 

দেওয়! একটা পাথরের উপর গিয়ে ছ্রাড়ায়। ছই পাড়ে 

শাল জার পলাশের জঙ্গল, দেই জঙ্গলে নীচে বস করে 

খরগোশ, তিতির আর বনমুরসি, উপরে বাম করে সুদ টিয়ে, 

কাঠবেড়াল | 

ওলবা--( দেওয়ার দ্রিকে তাকার, তারপরে মাথ! নীচু 

করে ছাপে--গাগরি মাজতে মুর করে, গাগরির গান. 

কাকনের খা লেগে বাজে ঠুন্ ঠুন ঠন টুন) 

দেওয়া-( গুলবীর দিকে তাকিয়ে থাকে-_গুদ্গুনিয়ে 

গান গায়) 
ওলবী__( শেষ হয় গাগরি মাজা, খনগল। করে জল ভরে 

গাগরিতে ) 

দেওয়া_-(হ্ঠাং একটু জোরে গান গেয়ে ওঠে_লাঠি 

ঠোকে পাথরের উপর ঠুক্ ঠুকু করে) 

গুলবী-_( মাথা তুলে দেওয়ার দ্বিকে চায়-_গান শুনে 

হাসে) 
১ম দুদু__(উত্তর পাড়ের শালগাছে বলে ডাকে ) দু 

( অর্থ-__আহ বেশ ) 

২য় ঘুদু-_( দক্ষিণ পাড়ের শাল গাছে বলে ভাকে) ঘু দু 

ঘু দু (অর্থ-_আহ্ বেশ, আহা। বেশ ) 



৫৯২ 

১ম টিয়ে-_( উত্তর পাড় থেকে দক্ষিণে উড়ে যায়) 

২য় টিয়ে-_( দক্ষিণ পাড় থেকে উত্তরে উড়ে যার ) 
দেওয়া-_-( আস্তে ডাকে ] গুলবী | ( একটি ডাকের মধ্যে 

যেন অনেক কথা তার বলা হয়ে গেল) 

গুলবী- (আস্তে ক্ষবাব দেয়) কি? (এই “কি? বলে 
সাড়া দেওয়ার মধ্যে ধেন জনেক কথা তার শোনা হয়ে 

গেল) . 

১ম ঘুঘু_ঘু-ঘু (অর্থ ভারি মিটি) 
২য় ঘুঘু-_ঘু-ঘু ঘু-দু (অর্থ ভারি মিটি, ভারি মিষ্টি) 
দেওয়া--(কি কথা বলি বলি করেও বলে না) 

শিপ দিনত 

2087 

গাগরি রেখে বালুর উপর বসে 

গুলবা_( গাগরি নিয়ে উঠি উঠি করেও ওঠে না) 
দেওয়া-_-( আবার ডাকে ) গুলবী | 
গুলবী--( সার! দেয় ) কি? 
ছেওয়া--সেই কার্টার জবাব দিলি মে? 
গুলবী-_(ছেসে বলে ) কোন্ কথাটা? 
দেওয়া- রোজই বলি তবু ফেন ভূলে যাস্? 
গুলধী_ রোজই তে! জবাব দি তবু কেন বুঝিস নে? 
১ষ ঘুঘু (অর্থ_ বাঃ, বেশ জবাব দিয়েছে উজজালীর 

মেয়ে) 
হয় ঘুতু-ঘু দুদু ঘু (অর্থ এইবার উজালীর মেয়ে াবে 

হিয়ার) 
গুলবী- (শুরা গাগরি নিয়ে উঠে পড়ে ) 

প্রবার্সা 

সেগাননুরু করে। 

১৯৩৬ 

দেওয়।_( পাথর থেকে নেমে একটু এগিয়ে এসে থেমে 

যায়) 
গুলবী---( চলে যায় গায়ের দিকে, একবান্স কিরে তাকায় 

পিছনে জান হাসে ) 
দেওয়া__( দাড়িয়ে থাকে, সে হাসির মানে বুঝতে চায় ) 

২য় দৃষ্ঠ 

আর এক দিন, সময় অপরাহ্থা। দৃষ্ধপটের একটু পরি- 
বত'ন ঘটেছে, নদীর ই পাড়ের গাছপালা আজ আরো সবুজ, 

আরো! ধন। অন্তরাল থেকে বনফুলের গন্ধ ভেসে আলে | 

উত্তর পাড়ের বনপথে পায়ের আওয়াজ পাওয়! যায়-_কেউ 

গুনগুনিয়ে গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে আসে । একটু পরে 
গাগধি মাথায় নর্দীতে নামে গুলবা, পরনে তার কুস্মি রডের 
শাড়ি, চুলে তার এক গোছা! বনকুল। ঘাটে বসে আবার 

এমন সময় উত্তর পাড়ের খনপথে আবার 
আওয়াজ পাওয়া যায়, জুতোর আওয়াজ, ভারী জুতো, 
কাকরের উপর আওয়াজ হয় মশমশ। তার থানিক পরে 
নদরীষ্ঠে মামে পথিক, মাথায় লাল পাগড়ি, গায় ছিটের কৃত, 
পায় নাগর! জুতো, হাতে হাতঘড়ি । গ্ুপবী চমকে ওঠে, 
ফিরে চায়, তারপর গাগরিট! কাছে টেনে শিয়ে আড়ষ& হয়ে 
বসে। পথিক এগে বসে একটা বড় পাথরের ওপরে, পাগড়ি 
খুলে পাশে রাখে, তেল কুচকুচে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে 
দিয়ে আওয়াজ করে-_.“আঃ+ 

১য দুদু _ঘু-ঘু (অর্থ এট। কে?) 
২য় দুধ ঘু-দু ঘুঘু ( জর্ধ এখানে কেন" এখানে 

কেন ?) 

পথিক---এ গায়ের নাম কি গা? 
গুলবী__ (ভয়ে ভয়ে) উজালী। 
পথিক--_জরে! জনেক দুর ধেতে হবে__-অনেক ছুর ! 
গুলবী-_( আড় চোখে দেখে পথিককে ) 
পথিক-_( পকেট থেকে একটা চকচকে সিগারেট-কেস, 

্ খট করে খুলে ভুলে নেয় একট! বিড়ি, সেট! ধরায় ধাতে চেপে 
ধরে-_আত্তে জান্কে টানে) 

গুলবী- ( আড়চোখে দেখে-_অবাক হুয় খুব ) 

পথিক- তুই বিড়ি খাস? 
গুলবী- ( লক্ষিত ভাবে ) ন1। 
১ম ঘুত্ু_ঘৃ ঘূ (অর্থ কেমন লোক ?) 
২য় ঘুঘু-_ঘুঘূ-দুতু ( অর্থ--লোক ভাল নয়, ভাল নয়) 

পথিক-_-( বসে বসে বিড়ি টানে আর দেখে গুলধীকে ) 
গুলবী--( গাগরি মাজতে দুরু করে ) 

পথিক- তোর দেশে এবার কসল কেমন ? 

গুলবী-_€ এ এমন একটা! আপনার জনের মত প্রশ্থ যাতে 
গুলবীয় ভর অনেকখানি কমে জালে, একটু ঘুয্নে বসে-বলে ) 
ভাল না। 
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পথিক-.হুই কোন্ জাত গা? 
গুলবী- গোয়াল! । 
পথিক-_( দাত বার করে ছেসে ) আমিও গোয়াল । 

গুলবী-_( দেখে পথিকের সামনের ছুটো দাত বকৃবঝক 
করে ওঠে সোনা দিয়ে বীধান ) 

পথিক-_কটা বেজেছে ? 

গুলবী-_( কথার মানে বুঝতে পারে না-_-অবাক হয়ে 
পথিকের দ্বিকে চায়) 

পথিক-__(ব হাতথানা তুলে খড়ি দেখে বলে) জাড়াইটা । 
গুলবী--( অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, বলে ) ওটী কি? 
পথিক--_ছ্কাতখড়ি--. দেখিস নি কখনো ? 
১ম পঘু---ঘুদু ( অর্থ--নকল ঘড়ি ) 
২র ঘুখ-_-বুদু- ঘুঘু ( অর্থ আসল নয়, নকল ঘড়ি) 

পথিক-_তা দেখবি কেমন করে, তোরা জঙ্গলে বাস 
করিস । যদি দেখতিস্ কলকাতা | 

গুলবী-_ ব্যঞ্র ভাবে ) কলকাতভ! কি? 
পথিক-_( দাত বার করে হেসে ) খাবার জিনিস নয়, 

কলকাত্ত! শহর, ভারি শহ্র-__লেখানে যাহ্ঘর আছে, চিড়িয়া- 
থান! আছে, কেন! ময়দান আছে। 

গুলবী-_( আরও ঘৃরে বসে ) চিড়িয়াখান! কফি? 
'পথিক-_( অভ্যাসমত রাত বার করে) লেখানে বাধ 

আছে, ভালুক আছে, বাঁদর আছে। 

১ম ঘৃঘু-_ঘৃধূ (অর্থ_এখানেও বাঘ আছে, ভাঙগুক আছে) 
২য় দুঘূ -_দুত্ু__বৃু ( অর্থ-__এখানেও বাঁদর আছে, দাত 

বার কর! বাদর আছে) 

গুলবী-_( ভয় কেটে যার, বলে) আর কি আছে? 

পখিক-_বড় বড় দোকান আছে, বিজ্বলীবাতি জাছে, 
রাতকে দিন করে। 

গুলবী--( অবাক হয়ে পথিকের মুখের দিকে তাকিয়ে 
থাকে ) 

পথিক---তোর দেখতে ইচ্ছে কয়ে কলফাত! ? 
'গ্$লবী-_-( অল্প অল্প হাসে, বলে) হ!। 

পথিক-__আমি নিয়ে যাব কলকাস্তা-_যাবি? 
গুলবী-_( নাথ! নেড়ে জানায় অসম্মতি ) 
১ম ঘুত্ব-_ঘুঘূ (অর্থ বলে ফি?) 

খ্য় ঘুদ্ব-_ঘৃঘু- ঘুঘ্ (অর্থ-_বাদর বলে ফি?) 
পথিক- রেলগান্তীতে চড়িয়ে তোকে নিয়ে যাব। 
গুলবী--( কথা কয় না চুপ করে বসে থাকে) 
পথিক-_যাবি? কেউ জানতে পারবে না, চুপ করে 

তোকে নিয়ে যাব, ঘাবি ? 
গুলবী-_( চোখ কিরিয়ে অন্ত দিকে চায় ) 

পথিক-_-তোর নাম কি গা? 
গলবী--আমার নাম গুলবী। 
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পথিক- কি হুন্দর নাম, কি নন্দ চেহার! | 
গুলবী-_(বুখ ফিরিয়ে নেয়, দেখতে পাওয়া! যায় না 

কাসে কি হালে না) 

পথিক-_আমি বুধবার এই পথ দিয়ে ফিরব, যদি কলকাত। 

. যেতে চাস্ তা হলে এই সময়ে এইখানে থাকিস--বুধবায় । 

পথিক তার লাল পাগড়ি বেধে উঠে পড়ে, একটা বিড়ি 
ধরায়, নর্দীর ওপারে গিয়ে কিরে তাকিয়ে ধ্লাত বার্ন করে 
হাসে, তার পরে কাকরের ওপর দিয়ে বস্মস করে চলে 
যায়। জানমনা গুলবী গাগরি তে মাথায় তুলে উঠে 
ধবাডায়। এমন নয় ওপারে দেখা দেয় দেওয়া, কালো 

কুচকুচে অনাবৃত নিটোল দেহ । 

দেওয়া--( ধীরে ধীরে এগিয়ে আলে ) 

গুলবী-_( চুপ করে ছবির মত দাড়িয়ে থাকে ) 
দেওয়া-_( নদীর ষাঝামাবি এসে গ্রাড়ায় ) 
গুলবী-_( পেছন ফিরে যাবার জভে পা! বাড়ায় ) 
দেওয়।-_( ভাকে ) গুলবী, গুপবী। 

গুলবী-_( ঘাড় বাকিয়ে তাকায় কিন্ত ছাসে না) 
১ম ঘুঘূ-_ঘৃঘূ (অর্থ ছোড়া! বোকা! ) 
২য় ঘুঘৃ-_ঘুঘু-_দুঘু ( অর্থ _ছুঁড়াটা আরও বোকা! ) 
দেওয়া _গুলবী ও গুলবী-_শোন্ | : 
গুলবী-_কি ? 
দেওয়া-_-কাল জাহি হাষ্টে যাধ তোর জে শাড়ি 

কিনতে । 
গুলবী- _জামি কলকান্তার শাড়ি চাই। 

ছেওয়া-_-কি বললি ? 

গুলবী-_-কিছু না! (যাবার জনে আবার পা বাড়ায় ) 
ছেওয়া__একটু দাড়! গুলবী ! 
গুলবী- আজ না বেগ! গেছে। (চলতে থাকে) 
১ম ও ২য় টিয়ে__( মাথার উপরে উড়ে উড়ে আবার গিয়ে 

গাছে বসে) 

গুলবী-_( ধীরে ধারে চলে যায়) 
দেওয়া__-( কিছুক্ষণ ধ্রাড়িয়ে থেকে ফিরে যায়) 
অপরাছের ছায়া! ঘনিয়ে আসে, উত্তর পাড়ে নেপথ্যে 

ভিতির ডাকে, দক্ষিণ পাড়ে নেপথ্যে ভাকে বনযুরগি । 
ওসব. 

বুধবার-_স্থান ও ফালের কোন পরিবতর্ন নাই । জলের 
ধানে ছটি বক ধ্রাড়িয়ে আছে, একটু দূরে একটা মোষ জলে গা 
ডুবিয়ে উদ্দাস দৃষ্টি মেলে বলে আছে। গাগরি মাথায় আসে 
গুলবী, খাটে গিয়ে বসে, বক ছডো! সাদা পাখা! মেলে উদ্কে 
নায়, মোষটা নির্ধিকার চেয়ে থাকে । খানিক পরে দক্ষিণ 
পাড় থেকে আমে জুতোর আওয়াব্ব, শালগাছের আড়াল থেকে 
নর্দীতে নামে পথিক--মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে ছিটের 
কো, হাতে হাতঘড়ি । নর্ী পার হয়ে সে প্রানে বলে 
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গুলবীর খুব কাছে-_ধাত বার করে হাসে, বকৃঝক্করে ওঠে 
তার পোন।-বাধান সামনের ছটো। ধাত। 

১ম ঘৃধ্ব_ঘৃঘূ ('আখ--গুলবী পালা) 

২য় খুধু-ঘৃধু ঘুঘ, ( অর্থ--পাপ] পালা--পাল! পালা) 

পথিক- (সিগারেট কেস থেকে বিড়ি বার করে খেটা . 
ধরিয়ে ) গুলবী ! 

গুলবী--.কি? 
পথিক--. ঘাবি কলকান্ত!? 

গুলবী-_-( জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে ) 
পথিক-_দস্ভাগ্ন গপ্পনন! তোকে মাশায় নম! শুলবী, আমি 

তোকে চাদির গয়ন! কিনে দেব। যাব আমার সঙ্গে? 

গুলবী-_ (জবাব দেয় না, জলের দিকে তাকিয়ে থাকে) 

পথিক_-আমি সর্দার, আমার অনেক টাকা, আমি তোকে 
বিয়ে করব-_যাবি? 

১ম ঘৃদু-_ঘৃঘূ ( অর্থ গুলবী তুলিস্ নে ) 
২ ঘুধু-_যুঘূ-_ঘুখু ( অর্থ_ভুলিস্ নে, তুলিস নে ) 
পথিক--বাবি গুলধী? 

গুলবি-__( আত্তে বলে ) যাব। 
১ম ঘুবৃু-_ধৃখ্ (অর্থ _ছি ছি) 
২য় ঘৃঘৃ-_ঘুবৃ ঘুঘু (অর্থ ছিছি-_ছিছি) 
চট্ট করে উঠে ধরাড়ায় পথিক, ধাত বার করে আর একবার 

নিঃশব্দে হাসে, তারপরে উ্তর-দক্ষিণের পথ ছেড়ে দিয়ে 
পূব দিকের ঘন শালবনে প্রবেশ করে, পেছনে বায় গুলবী 
"ঘাটে পড়ে থাকে তার গাগরি | 

১ম ঘুদু-ঘুঘু (অর্থ কোথায় বায় গুলবী ? 
২য় ঘুঘৃ--ধুঘৃ-_ঘুদু (অর্থ _গোষ্সায় যায় গুলবী ) 

প্রবাসী 
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একখানা! লাল রঙের শাড়ি। পাধরটার ওপর গিয়ে বসে, 
ঘাটে গাগরি দেখে খুশী হয়, চারদিকে চায়_ছালে। 
মনের আনন্দে উন্গুনিয়ে গান গায় ছেওয়]। 

১ম চিয়ে--(শালগাছ থেকে উড়ে পলাশ গাছে গিয়ে বসে) 

দেওয়া-__( চমকে ওঠে চারদিকে চায়-__মুটচকি হাসে ) 
২য় টিয়ে--( পলাশ গাছ থেকে উড়ে শালগাছে বসে) 

দেওয়া_ (ফিরে লেই দিকে চায়) 

সময় বীন্ষে ধীরে কেটে বাত 
১য ঘৃু-_ঘৃতু ( অর্থ সে নাই) 
২ম ঘুঘু-_-ঘুঘু ঘুঘু ( অর্থ-_মে আর আসবে না) 

সময় ধীরে ধীরে কেটে ঘায়-_অসহিষু, হয়ে ওঠে দেওয়] | 
ছেওয়া-_-( ডাকে ) গুলবী, গুলবী। 
১ম ঘুধৃ-_ঘুধু (অর্থ লে শুনতে পায় না) 

২য় ঘুঘু-_ঘুধু ঘুঘু ( অর্থ__সে শুনতে পায় শা-_-লে অনেক 

দুর) 
এ পারে আসে ছেওয়া--ঘুপে ঘুরে খোদ, শেষে সে 

ভয় পায়-_চঞ্চল হয়ে ওঠে- চেঁচিয়ে ভাকে কিন্তু সাড়া! আসে 
না। অপরাছের ছায়া ঘনিয়ে আসে। লাল শাড়িখানা 
গাগরির পাশে রেখে দিয়ে ছুটে যায় বনের মধ্যে, ডাকে 
গুলবী গুলবী” ৷ 

সন্ধ্যা নেমে আনে, নামে নিবিড় নিস্তজ্ধত]। 

বনমুত্গি নিঃশব্দে জল খেতে আলে । 
১ম বনমুকগি-__( সাবধানে পা ফেলে ফেলে লাল শাড়ি- 

খানার চার পাশে ঘোরে ) 

হয় বনযুরগি-_-( লাক দিয়ে গাগরিষার উপরে ওঠে ) 
অদূরে মোষট! নিধিকার চেয়ে বসে থাকে । 

খানিক পরে গান গেয়ে গেয়ে আসে দেওয়া, হাতে তার ( পটক্ষেপ) 

শ্ীশৈলেন্দকৃ্ণ লাহা 

দিন যায়, বর্ষ যায়, আশাতুর মনে এ কঙ্কালে কবে হবে প্রাণের সঞ্চার ? 

তুমি আর আমি রহি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, লবু্ধ শোভায় হযে নু্গর ধরমী, 
এ শীতের অবসান কবে হবে ছার, ভারে 

বসন্ত আসিবে কবে জাতির জীবনে ? ০ 448 
মস্ত হাওয়া! শ্বসি ওঠে কেন ক্ষণে ক্ষণে অপর্াপ হবে দেশ উদ্দ্বল-বরদী। 
দিকে দিকে শুক পতজ শুধু উড়ে যায়, জাঙ্গি কি পেয়েছ কবি, বার্ডা ভুমি তার ? 
517 গাও দে বাসন্তী ঈীতি'নব-জাগরদী। 
আমাদের মতনই কি তার! ধিন গণে ? 



স্মৃতি-কথা 
ট্ীউপেন্সনাথ বিদ্যাভৃষণ 

১২৭৪ সালে কারিক মালের স্কক! চতুর্ঘণী যামিনীতে বাখরগঞ্জ 

জেলার অন্বর্গত রায়ের ফাঠী রাক্গবাড়্ীতে বান্ুকি গোজে 

আমার জন্ম হয়। বান্ুকি গোত্রোস্তব রাজ! শশিভুষণ রার 

চৌঁধুন্বী আমার জনক এবং রানী মৃক্তকেণশী চৌধুরাঈী জামার 

জননী । রায়ের কাঠন্থ রাঁজবংশে বাচ্ছকি গোত্রে আমার 

জন্ম হইলেও নান! কারণে আবার পিতা ও মাতা নিতান্ত নিঃস্ব 

ও অশরণ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; নিদ্বাক্ণ রুচ্ছে, আমাদের 

ভীবনযাহ! নির্বাহ হইত । রায়ের কাঠি মধ্যশ্রেমী বিদ]ালয় 

হইতে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় মাসিক পাঁচ টাক] যা গবর্ণমেন্ট 

প্রদত্ত ব্বভিলাত সহকারে উত্তীর্ণ হইয়া, বর্ধদরয়কাল পিরোজপুর 

ইংরেজী বিভালয়ে অধ্যন়নাস্তে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত বরিশাল 

জেলা স্কুলে অবেতনে অব্যয়নপূর্বাক প্রবেশিক। পরীক্ষায় উভ্ভীরশ 

হইয়া অধ্যয়ম-মানসে জামি কলিকাতায় যাত্রা! করি। আমার 

বাল্যাবধি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিশেষ বৌক । কলিকাতায় 

পিয়। তজন্থ গবর্ণমেন্ট সংস্কত কলেজে অধায়নের অভিলাষে 

প্রথমেই সেই নুগ্রসিদ্ধ কলেজ মছামগ্ডপে গমনপূর্ধবক কলেজের 

মামাত দুপাজিন্টেঞ্টে মহাশয়ের গ্রাচরণ লমীপে উপনীত 

হইয়া ভাহার আদেশমত জামার পরিচয় দানাস্তে প্রাণের 

বাসন! ব্যক্ত করিলাম । তিনি আমার পরিচয় ও বাসন! 

অবগত হ্ইয়। প্রথমে আমি একজন কায়স্থ জাশিয়া নিতাও 

অবভ্ঞাভরে বলিলেন যে, জামি একটি শুত্র্জাতীর ছাত্র হইয়া 

কিনপে গবর্ণমেন্ট পরিচালিত সংস্কত বিদ্যামন্দিরে অধ)রনের 

দুমহৃতী প্রবৃতি হৃদয়ে পোষণে পাহ্সী! হইতে পাশ্ি | পিতান্ত 

স্ুপ্-সন্মানানস্িজ্ঞ তরুণ শুদ্র বলিয়া তিনি আমার অনবিকার 

প্রবেশের অপরাধ মাঞ্জন| করিয়া! আমায় বিদায় প্রদান করি- 

লেন | গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ প্রবেশে ত্রাহ্ষণ ক্ষত্রিয় ও 

বৈভ্ের মাত অধিকার, আদ কাহারও নহে। 

গবর্ণমেন্ট সংস্কত বিদ্যামদ্দির হইতে জামাদের বাসায় 

প্রত্যান্ত হ্ইয়| শোকে ও নৈয়ান্ডে আমি যায়পরনাই কাতর 

হুইয়! অশ্রবিমোচন করিতে লাগিলাম | সেই সময়ে ভগবানের 

অপার করুণায় প্রীঅরুণচন্্ গঙ্গোপাধ্যায় নামবের আমাদের 

বাসাস্থ আমায় চাইতে উচ্চতর শ্রেধীর একজন ছাজ আমার 

সুখে দব শুমিলেৰ এবং যারপরনাই সহান্থতুতি সহকারে 

আমাকে প্রাতঃস্মরনীয দয়াপারাবার প্রযুক্ত ঈশ্বরচন্জ বিদ্যা- 

সাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাংকারপূর্বক তাবংকখাবলী 

মিধেদনের উপদেশ প্রদ্ধান করিলেন । আমর তখন বাহুত্ক- 

বাগানে কালিদাস সিংছের গলিতে বাগ করতাম, পুজ্্যপা 

বিদ্যাসাগন্ মহাশয়ের ব্যলস্থাম উহার উদ্বরে মাতিদুরে 

বর্তঘান। 

পেই ভগ্রলোকেছ সহ্পদেশে আন সেই দিনই পংমপুজ্্- 

পাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসস্থান দেখিয়া আগিলাম। 
অতঃপর ক্রমশঃ ছুই দিন এ বাড়ীতে গিয় দুরে দাড়াইয়া! বিদ্যা" 
সাগর মহাশয়কে দেখিয়! আসিলাম | কিন্তু সাহসভরে তাহার 
সন্দুখ্খীন হইতে পারিলাম মা। অতঃপর তৃতীর দিনে আদি 
গিয়। ঘেমন দাড়াইয়। আছি, অমনি আমাকে দেখিয়া মহাপুরুষ 
সাদরে আহ্বান করিলেন-_ “ওগে! কে তুমি? ফাকে খুঁছি- 
তেছ? জামার কাছে এস । তোমার ভয় হইয়াছে কি? অত 

কাপিতেছ কেন? আমার কাছে এস, আমি তোমার সায় 

হইয়া! সব সাহায্য করিব।” মহাপুরষের দুমধূরবচনে আমি 
তাহার নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক তাহার চরণধুলি 
এহণ করিতে করিতে একেবারে কাধিয়া! ফেলিলাম। দয়ার 
সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ধরিয়া তুলিয়া সাদরে 
আমার পরিচয় ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাস| করিলেন । 

তাহার অভয়দঘান আমি আমার নাম, বাসঙ্থান ও বংশের 

পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি হাসিতে হাপিতে আমায় আলিঙ্গন- 

পূর্বক বলিলেন, “বাবা, আমি তোমাদের বগ্ডমান বাড়ী রায়ের 
কাঠী বেশ চিনি। রায়ের কাঠর রাজবংশ বাশুকি গোত্র 
আমার নুবিদিত, তোমার বৃঙ্চ্রপিতানৎ গাজা শিবনারায়ণ 

রায় চৌধুরীর আমি ঘে একজন বৃ্তিতোগঈ ত্রাণ । তোমায় 
সংদ্কত-কপসেজের নুপারিপ্টেণ্ডণ্টে মহাশয় শুর্ধ বপিয়াছেন ? 
তিনিকি জানেন না যে তোমর! কায়স্থ-কুলমণি ব্রদ্ধক্ষত্রিয়। 

সংস্কত কলেজে তিনি তোমায় গ্রহণ না! ফরিয়। আর ক'কে 

নেবেন? অধ্যক্ষ ম্শেচজ্জ্র কি তোমায় দেখেছেন ? তিনিও 

ত ব্রাঙ্ছ। শিবনারায়ণের একজন বৃভিন্তোগ । তোমাদের গোত্র 

যে বাঙ্গালার সর্বত্র সুবিদিত। কাল পুব্বাছ্ে তুমি আমার 
নিকটে আসিবে, আমি তোমায় সংস্কত কলেজে লইয়া গিয়া 

সসম্মানে ৬৫ি করাইয়। দিব। আচ্ছা বাবা, তোমার প্রপিতা- 
মহ রাজ! দেবনারায়ণ ও পিতামহ রাজ! মহেশমারায়ণ অভাপি 
জীবিত আছেন কি ?1” আমি সাঞ্ঠা্গে প্রণামপূর্বক বলিলাম--- 
“আজে, তাহার! কেহই জীবিত শাই, আমার পিতাও এক্ষণে 

জীবিত নাই । আমাদের এক্ষণে আর সে রাজসম্মান নাই। 

আমর! এক্ষণে প্রায় সকলেই অর্থহীন ও সন্মানহীন হইয়া 
পড়িয়াছি, পূর্বপুরুষদের চতুর্দশ পরগণা সম্পতি প্রায় সব 
পরহ্স্তগত হইয়াছে, আমাদের জীবিকার জত আমাদের প্রায় 
সকলেরই বেতনভেো সী চাকরীজীবী হইতে হইতেছে। আমাদের 
ছুরবন্ার কথ শুনিয়া! বিভাসাগর মহাশয় যারপরনাই ব্যথিত 

হইলেন। পরদিন আবার তাছাত্র চরণ দর্শনে তাহার ভবনে 

গিয়া! দেখিলাম যে, মহাপুরুষ আমার জঙ্ত প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । আমি তাহার জন একখানি গাড়ী জমিতে 
বাইবাস্থ কথ! বললে, তিশি হামিতে হালিতে বলিলেন যে, 
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ডাহার যাতায়াতে শক কখনও কোন প্রয়োজন হয় না, 
পত্রে তিনি অনায়াসে বারাণরসীধাষে গমনে সমর্থ । নুতত্বাং 
পদব্রদেই সাঙ্থাক্স পশ্চাং পশ্চাং আমি আবার সংস্কত কলেজে 

গমন করিলাম। কলেছের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইরাই তিনি 

ভারন্বর়ে "মহেশ, মহেশ” বলিয়া কলেজের মহাপঙ্িত অধ্যক্ষ 

 মছাশরকে ভাফিতে লাগিলেন । পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ও 
মহা!পুরুষের আহ্বানে" প্রাসাদের নিয়তলে আসিয়া! বিদ্যাসাগর 

মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ববক চেয়ারে উপবেশন করাইলেন। 

আলনে উপবিষ্& হইয়া বিদ্যাসাগয় মছাশর মহামকোপাধ্যায় 

মহেশচন্র টায়রত্ব মহাশয়ফে আমার সমুদায় পরিচয় প্রদান- 

পূর্বক কেন আমাকে সংস্কত কলেজে প্রবেশের অধিকার 
হইতে বফিত কর! হইয়াছে, ভন্ধিষর়ে প্রশ্ন করিলেন । অতঃপর 

কলেজের ্পারিপ্টেণ্ডটে মহাশয়কে তিনি স্বীষ্ব কাধ্যভার 
বহ্মেক্স নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া ভতসন! করিলেন । অবন্ঠ 
পরিশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের লবিনয় অনুকরোধে তাহার ক্রোব 

উপশান্ত হুইল এবং তৎসঙ্গে আমিও অবেতনে কলেজে 

প্রবেশের ও অধ্যয়নের অন্ুভ্ঞা লান্ত করিলাম | সংস্কত কলেজ 

হইতেই ক্রমশঃ আমি সংস্কত ও ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের 

লফ্িত যথাসময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় 
উভভী হই । এই সমস্বই বিদ্যাসাগর মহাশয় ভবধাম পরিহার 
করেন। নুতরাং আমিও নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া! পড়ি, তবে 

অধ্যক্ষ ভার়রত্ মহাশয়ের করুণ! বলে সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন 

হইতে বফিত মা হুইয়! তথায় ক্রমে ছুই বংসর যাবৎ সংস্কতে 

এম, এ. অধ্যয়নের অনুমতি লাভ করি। তংকালে আমাদের 

অধ্যাপক ছিলেন-_-( ১) স্বয়ং অধ্যক্ষ ভায়রত্ব মহাশয়, (২) 
পণ্িতপ্রবর মহামছোপাধ্যায় মধুক্থদন স্বতিরত্ব, (৩) বৈদিক 

লোৌফিক সংস্কত ব্যাকরণবিদ্ মাপঙ্িত গোবিঙ্গশান্ত্রী, (৪) 
পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, ( ৫) যড়দর্শনে মহাপণ্ডিত চক্রকান্ত 
তর্কালগ্কার এবং (৬) সংস্কত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাঙ্কে 

ঝ্যুৎপন্ন মহামঙোপাব্যায় সীভারাম শাঙ্ী। অধ্যাপকমণ্লীর 
সকলেরই স্ব স্ব বিষয়ে অগাধ পাঙ্ডিতা ছিল । জংস্কত এম-এ 

পন্থীক্ষায় সাহিত্য ও জলঙ্কায়ের সঙ্গে বৈদিক ফাল হইতে 

লৌকিক কাল পর্যন্ত সংস্কত ভাষার পূর্ণ এঁতিহাসিক জ্ঞান 
লাভ কমিতে হইত, এঁতিছাসিক জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত প্রায় 
প্রতি বংসয়ই জার্খ্বানী হইতে সংস্কত ও ইংয়েজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন 
একজন মহাপগ্ডিত আলিয়! ছাদের লইয়া! গ্রায় অর্ধ বংসর- 

কাল ইংরেজী ভাষায়-_“7191075 01 1381811116605- 
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বিষয়ে বন্তৃতা ও আলোচন! করিতেন । জামাদের বৎসর 
আসিয়াছিলেন ভাঃ গোল্ডটুকার। নিতান্ত সৌন্ডাগ্যক্রমে 
আধি ভাঃ গোচ্চটুকার মহোদয়ের বড় সুদজরে পড়িয়াছিলাম। 
জানি না ফেন তিনি আমাকে পর্ডিত বলিয়া সক্ষোধন কন্ছি- 
তেন । ভাঃ গোল্ডটুকারেন দিকে নিভাম ছার্থ।ন জাতি 

প্রবাসী ১৩ ৫৩ 

অনেকেই সংস্কত ভাষা! ও পাহিত্যান্থরাদী। তাহাদের বিশ্বাস 
যে ভারতবর্ধই প্রন্কত বিদ্যা ও তত্বজ্ঞান লাভের অবিকান্ী। 
তিনি বলিতেন ভায়তবর্ধে জন্মলাভ মহ্থাপুণ) কর্টের কল । বড়ই 
দুর্ভাগ্য যে, ভারতবাসীর মধ্যে এক্ষণে লংস্কতজ্ঞ ব্যক্তি বিষ্বল। 
ভাহাপ্র মতে মহাপাপে ভারতবাসী শ্রন্কত শিক্ষার অভাবে 
জগতে পুজিত নর থাকিয়া হেয় হইয়া! রহিয়াছে । তিনি ইছাও 
বলিতেন যে, গণিত, বিজ্ঞান, তত্বজান, অধ্যাত্বসাধনা, গগদ 

পরিদর্শন প্রভৃতি এঁছিক ও পারমাথিক পর্বাজ্ঞানার্জনেই এক- 
দিন ভারত বিশ্বপৃজ্য ছিল । 

জামার দ্বিবংসর অধ্যয়নান্তে আমি এম. এ, পরীক্ষায় ক্রমে 

চারিটি প্রশ্নপত্র প্রত্যেকটিতে প্রতিশতে নব্বই নম্বর পাইলেও 

ছুর্ভাগ্যক্ষমে হুইটি প্রশ্পপত্ররে প্রতিশতে ভনবিংশতি করিয়া! 

পাই। অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ ভায়রত্ব মহাশয় আমাকে বলিলেন, 
“বাবা, তৃমি চারিটি প্রশ্ন পত্র উত্তরে প্রথম স্থান অধিকার 

করিয়াও ছুইটি প্রশ্নপত্রের উত্তরে আমাদের স্ুপারিন্টেণ্ডণ্ট 

মহাশয়ের নিকট মাত্র উপিশ করিয়া পাইয়াছ । তোমার বড়ই 
ছুর্তাগ্য ।” আমি পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রীচরণে প্রণাম 

করিয়া কোন করিলাম। তিনি আমাকে সান্বনাচ্ছলে 

বলিলেন, “আমি তোমাকে বেশ জানি, ছ্ুপারিন্টেণ্ণ্ে 

মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তোমাদের 

পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত মৈমনসিংছের লোক, তিনি তোমার উপর 
বড়ই রু&, তাহাকে প্রসন্ন করিবার তোমার সাধ্য নাই। 

প্রক্ষণে আর কোনও পরীক্ষা ন1 দিয়া একটি প্রথম রে 

কলেজে তুমি অধ্যাপকের কাধ্য গ্রহণ করিলে ক্রমে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে তোমার পূর্ণ সমাদর হইবে | ফোন কলেজে বিশিষ্ট 

অধ্যাপকের আবন্ঠক তুমি অঞ্ুসন্ধান করিয়! জামাকে জানাইলে 
আমি তোমার সেই পদলাতের জন্ত বত্ত করিব।” আমার 

প্রতি পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহাশয়ের তাদৃশ অন্থগ্রছের বাকা শ্রবণে 
আমি সানন্দে তাহার প্রীচরণে পুনঃপুনঃ প্রণামপুর্বাক বিদায় 

গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং তৎপর একটি কর্শের 

অন্থসঙ্ধানে প্রত্বত হইলাম । ছুই তিন দিন যাইতে না 
যাইতেই সিটি কলেছে সংস্কত অধ্যাপকের একটি পদ খালি 

জানির়া ভামবাজারে গিয়া পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহামহ্োপাব্যায় 
ভায়রত মহাশয়ের সফাশে নিবেদন করিলে তিনি পরম- 

গ্রীতি-সহফারে বলিলেন, “তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্পন, কলি- 
কাতায় দেশীয় ফলেজগুলির মধ্যে সিটি কলেজ সর্বোভম, 

কেননা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বন্দু মহাশর 
বাংলাদেশ তথা! ভারতবর্ষের একজন রত্ববিশেষ । তাহা 

অধীনে কর্থলা্ তোষার ভাবী মছোন্নতিসাধক। আগামী 
কল্যই আমি তোষাকে লইয়া! তাহার বাড়ীতে যাইব। 
ফাল লফালে তৃঘি এখানে আসিবে” পরদিন আমি অধ্যক্ষ 
ভাররত্ব মহাশয়ের সঙ্গে প্রাতঃশ্মরদীয় আনন্দমোহন খছ্ছ 

মহাশয়ের ভঘমে গমন কমি । ইহাই ফলে মিটি ফলেছে 



কান্ত 

আমার অধ্যাপকের পদ্গ্রান্তি হয়। সেই দিনই কলেজে গিয়া 
অধ্যক্ষ উমেশচজ দত্ত মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সিটি 
কলেজে- প্রধানতম অধ্যাপকেয় পদে কর্ধে গ্রধৃতত হইলাম। 

কলেন্দ হুইতে বার্ধক্যবশতঃ পঙ্ডিত বরদাকান্ত বিভারতের 

বিদ্বায় গ্রহণে আমার উক্ত পদ লাভ হয় । আমার সহাধ্যাপক 

ছিলেন পণ্ডিত নৃত্যুগোপাল কবিরত্ব ও পণ্ডিত ভূতনাথ বিস্ভা- 

রত্ব। পঙ্ডিত তারাকৃমার কবিরত্বও মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভিন্ন 

ভিন্ন শ্রের ছাত্রদের সংস্কতজঞানের পরীক্ষা করিতেন । সিটি 

কলেজে শিক্ষাঙ্গান প্রণালীতে পরম গ্রীত হইয়া বন্ছু মহাশয় 

ক্রমে আমাকে বিশ্ববিস্ভালয়ের পরীক্ষক রূপে নিয়োজিত করাই- 
লেন। তিনি আমাকে সার আন্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকটে লইয়! ধান এবং তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিয়] 
আমাকে অন্ুগুহীতি করেন । সার আতশুতোষের দ্বারা ক্রমশঃ 

আমি বিশ্ববি্ভালয়ের বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক 
নিযুক্ত হইলাম । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলিয়। থাকিতে পারি- 

তেছি না! আমার এম-এ পরীক্ষার অলঙ্কারশাঙ্ত্ের পরীক্ষক 

সংস্তজ্ঞ পঞ্ডিত কৃষ্ণফমল ভট্টাচার্য্য আমার প্রতি এতাণশ 

ট্তিলাত করেন যে, জামি সিটি কলেন্ধে সংস্কতের প্রধান 

অধ্যাপক নিযুক্ত হুইয়াছি জানিয়! তিনি একদিন আমাদের 

কণেজে আসিয়! আমার নানা সুখ্যাতিপুর্বক জামাকে রিপগ 
কলেজে লইয়া গিয়া কর্দে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। 

আনঙ্গমোধন তাহ! শুনিয়া বিশিত ও হুঃখিত হইয়! সবিনয় 

তাহাকে বলিলেন, “আপনি মহাপণ্ডিত, আপনার কি জামার 

কলেজের একজন সুযোগ অব্যাপককে অন্তর লইয়া! যাইবার 

প্রস্তাব উদ্বাপন কর! উচিত? আমি এখানে উপেন্দ্রবাবুকে যে 
বেতন প্রদ্দান করিতেছি, তাহা! অবন্ত হার জাষ্য বেতন 
অপেক্ষা কম, তথাপি জামার ও আমার কলেজের অধ্যক্ষ 

মহাশয়ের হুঁছার বেতন দ্বিগুণ বর্ধনের ইচ্ছ!, বিশেষতঃ হঁহার 
এখানে আগমন অবধি ছাত্রসংখ্য! ক্রমবর্ধমান | আমরা ইঁছার 
বেতন পনের মাস হইতে বাড়াইয়া দিব। আপনার ও 

স্ুরেজ্বাবুত্র সন্মাননার জন্ত পঙ্ডিত মহাশয় আপনাদের কলেজে 
প্রতি সগ্তাছে তিন ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা করিবেন এইরূপ 

ব্যবস্থা হইতে পারে ।” বনু মহাশয়ের বচনে ক্ফকমল বাবু 
বলিলেন, “আপনার বাক্যগুঙগি লকলই দুযুক্তিপূর্ণ । শিক্ষাদদানে 

উপেজ বাবুর এইটুকু সাহায্য পাইলেই আমাদের ঘথেঞ্ হইবে, 
কেননা! আমি সংস্কত এম-এ পরীক্ষায় অলঙ্কারশান্র ও সংস্কত 

ভাষার ইতিঙাস বিষয়ে ইহার গন্ভীর জানের পরিচয় 
পাইয়া জ্রত দুর প্রীত ছই ঘে, প্রথমে আমি উ্থাকে প্রায় পূর্ণ 
লংখ্যাই প্রদান করি, শেষে পর্ীক্ষক-সভার নির্দেশে নম্বর 
কমাইয়া প্রতি শতে ৯২ করিয়া প্রধান করি । তদবধি উহাকে 
আমাদের র্লিপণ কলেজে এরহুণে মানস করি। আছি আহি 
দেখিতেছি উপেজ্জ বাবু কর্তৃক আমাদের ছুইটি কলেছেই আদর্শ 

স্থৃভি-কথ। ৫১৭ 

সংস্কত শিক্ষাম্প্রদান কার্য চলিবে ।” পঙ্তপ্রবর কফকমল 

ভটাচার্ধ্য এইরূপ স্থিয় করিয়! শ্বস্থামে চলিয়া গেলেন । আমারও 
সুগপং ছুই কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকত খ্রহ্ণ করিতে 

ছুইল। অতঃপর একদিন সংস্কত কলেজের পর্ব-সম্পাদক ও 

তৎপরে সহকারী অধ্যক্ষ মহামছোপাধ্যার পণিতগ্রবর চশ্রকাসত 

তর্কালঙ্কার মহাশয় আমাদের কলেজে আগমনপূর্ধবক আমাকে 

সঙ্োধন করিয়! বলিলেন, “বংস উপেজ্, আমি তোমার প্রতি 
ছুধ্যবহার করিয়াছিলাম । তোমাকে সংস্কত পরীক্ষায় নিতান্ত 
অলীক আচারে অকৃতকার্য করিয়াছিলাম । উহার জত এত 

দিন যারপর নাই আম্মগ্ানি ভোগ করিয়া কালবাপন 
করিয়াছি। আঙজি আমি ভারত গবর্ণমেন্ট হইতে তোমার 

নামে বিষ্ভাভুষণ শান্্রী উপাবি-পঞ্ বছ আয়াসে লইয়া 
আসিয়াছি। বংস, তোমার পুরাতন অধ্যাপকের পূর্ববক্কত 
অপরাধ বিশ্বাত হৃইয়া এই উপাবিপদরখানি গ্রহণ কিয়! 
আমাকে সুখী কর।” জামি পঞ্ডিত মহাশয়ের তাদৃশ গ্রীতিপূর্ণ 
বাক্য শ্রবণে তাছার চরণে পতিত হুইয়] বার বার প্রণামপূর্ধবক 
ভাহার হস্ত হইতে উপাধিপত্রথানি গ্রহণ করিলাম । 

কলিকাতা সিটি কলেন্ধে আমার কার্যযকালে আমার সহযোগী 

অধ্যাপক ইতিহাসে ছিলেন সঞ্জীবনী-সম্পাদক কফকুমার মিত্র, 

বিজ্ঞানে ছিলেন রাজেন্্রশাথ চটোপাব্যায়, গণিতে ছিলেন 

প্রথমে প্রাতঃম্মরণীয় জানন্দমোহন বনু, তৎপর়ে কালীপ্রসন্ন 

চট্টরাজ, ইংরেজী সাহিত্যে ছিলেন অধ্যাপকরত্ব হ্রেম্চজ মৈত্র, 
দর্শনশান্ে ছিলেন অস্বিকাচরণ মিআ, পশ্চাৎ ডাঃ হীরালাল 
হালদার, আরব্য ও পারন্ত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন মছ্ল্মদ 
আব,ল হাদি, ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপক ছিলেন এ্রজনুন্মর 
রায় চৌধুরী ও রঞঙ্জনীকান্ত গুহ, সংস্কতে অন্ততম ছিলেন 
সত্যেন্ত্রনাথ দেন বিভার্ণব | 

অবশেষে কালেজের অধ্যক্ষ হ্রেমবচন্ত্র মৈত্র মহাশয়ের 

পরলোঞ্গমনের পর বংসরই বয়সাধিক্যবশতঃ আমিও স্বকর্ণ 
হইতে বিরত হইলাম । 

ব্রলন্্ী ইন্মিএরেশ 
-জিমি০টভ-- 

৯এ, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা 
চেয়ারম্যান- লি. নি, লক এক্ষফোয়ার 

আই, জি, এজ ( রিটায়ার্চ) 
শো 



[1 06930816861 
আমরা আমাদের ভবল 

বেনিফিট স্বীমে ৫.০. বা 
ততোধিক টাকা স্থায়ী 
আমানত হিসাবে গ্রন্থণ 
করিয়া উক্ত টাকা শেয়ার, 
সোন। ও জমিতে লগ্মী 
করিয়া যথানিদ্গি্ স্থাদ 
ছাড়াও অতিরিক্ত লাভের 
শতকর! ৫&* ভাগ বোনাস 

হিসাবে আমানতকারি- 
গণকে দিয়া থানকি। 
প্রতি তিন মাস অন্তর 
সদ ও বোনাস বিতরণ 

কর! হয়। 

এ সুচনা গেদু ৮ £্ং ২২ / স্নান 5. "ফুপু সখ 

টপ ২ ০ ২২ সি ১২ - 
মি ৬. ২১৯১১, শু ২*- শা ও ০৯ তক চি 
২১ টক ৫ ২ ২ ন্ন বৃ শ ”২ রি 
১৯ ২২০ ১২ ২ ৮. ২২২ * 
১০ ১১ ২ ১৬৩ রি ২ ৯ বু বই. টং 

৫ ৮ 3২ ২ 
চপ ্ চর ৯ 
স্ভ ২ 

2711 50116192 
যথানিদিষ্ট হারে সুদ ছাড়াও অতিরিক্ত লাভের 

শতকরা! ৫০ ভাগ আয় করুন। 

955051া 200621চ0 

১ বগুসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা 
তে রি রর রি নি 

১৬ টা টি রি লিরিক 

আমাদের উইকলি শেয়ার মার্কেট 
রিভিউ চাহিয়া! পাটান 

( চাহিলে নমুনা-সংখ্যা দেওয়া হয় ) 
জাবর। ভারতবর্ষের সহত্ত উক-এক্সচেঞ্জের সকল প্রকার শেয়ার 

ও শভর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি-সমূহ ক্রয়-বিক্লয়ের কাজ করি। 

কমাশিয়াল শেয়ার ডিলার্স 
হিনহিঞক্ষেউ ভিলহ্িট্েজ্ভ 

হেভ অফিস £ ২৩1২৪, রাধাবাজার স্্রীট, কলিকাতা । টেলিফোন £ ক্যাল. ১৯৪৫ 

ইউ) পি অফিস--উইলসন্ লজ, যভেল হাউস, লক্ষ 
_ বাকুড়া অফিস-্কেরাণীবাজার, বাকুড়া। 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর--মিঃ কে, ডি, মুখার্জি 



বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দাত্িত্ 
গ্ীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় 

কমলাকাত্ত প্রনুখাৎ বঙ্ধিঘচ্জ লিখিয়াছেন, “হার, কত গণিব | 
দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গাঁণতে গণিতে বৎসর হয়, 

শতাবীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই অনেক দিবসে 

মনের মানুষে বিধি মিলাইল কই ? যাহা! চাই তাহা মিলাইল 

কই? মনুত্তত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই ? বিভা 

কই? গৌরব কই? গ্রাহ্য কই? হুলাযুধ কই? লক্ষমণসেন 

কই? আর কি হিলিবে না? হায়, সবারই ঈন্সিত মেলে 

কমলাকান্বের মিলিবে ন! ?” উত্তর আজও আপে মাই। 

৬" বান্তালীর বাংল! বাঙালীর চিরপ্রিয়। তার বাংলাকে 

ঘিরিয়া সে কবিতা রচিয়াছে, সঙ্গীত গাহিয়াছে, তার অতীতের 
স্বপ্ন দেখিয়াছে, ভবিষ্যৎ কল্পনার সুবর্ণ ভুলিতে আকিয়াছে। 
তার কবি অনন্যসাধারণ স্থস্ম অন্থভূতির ছার! অনুভব করিয়া- 

ছেন বঙগ-জননীর মাতৃষু্ডি। দেশষাতৃকান প্রতিমা কেশাঞর 

হুইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত তক্তিনুধধ চক্ষে মুগ যুগ বরিয়া দেখিয়াও 

বান্তালী কবি তৃথ্ডি অন্ু্ব করে মাই। 

বাণ্ডালী বিদেশীয় সন্তান বাহু চাকচিক্যময় খন্বর্ষ্যে 
আত্মবিশ্বৃত হয়---কিন্ত ক্ষাণকেয় জভ | তার দেশ শ্যপ্রদিয়ে 

তৈরি সে যে স্বতি দিয়ে থেয়1।” ভাবরুদ্ধ স্বরে সে সম্বোধন 
করে তার দেশমাতৃকাকে, 

“তুমি তো৷ মা! সেই 
ভুমি তো মা! সেই 

চির গরীয়সী ধন্য ।” 

বাঙালীর নুজল! ঘুফলা মলয়জঙী তল শম্তস্তামলা দেশ যে শুধু 

কবির কল্পন! ছিল না! তার লাক্ষ্য ইংরেজ লেখকদের ব বর্ণনায় 

রহিয়াছে । বাংলার উনবিংশ শতাব্বীর প্রথম চতুর্থাংশের 
এঁতিহালিক চার্লস ঠুঁরার্ট ১৮১৩ সালে রচিত তাহার বাতলার় 

ইতিহাসে লিখিয়্াছেন, প্প্রক্কতি বাংলাদেশকে বাছিক ও 
আভ্যন্তরীণ শান্তির উপায় দ্বান করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। প্রন্কতি 

বাংলাদেশকে মুস্তহন্তে দান করিয়াছে এমন সমস্ত সামর্জী 
যাহা! যে-কোন দেশের নিকট বাঞ্িত। বাংলার জছ্গিতে 

মাছয ও প্র সর্বপ্রকার খানতশন্ড উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদমের 
পরিমাণ এত প্রচুর যে শ্রফ বংসরের ফসল অন্ততঃ ছুই বংসরেন 
প্রয়োজনীয় খানের সংস্থান করিয়া! দেয়। বাংলার প্রয়োছন 

মিটাইয়! বাংলার শন্ত অন্যান্য অভাবপ্রত্ত গানে রপ্তানী হুয়। 
এইজন্য বাংলাদেশই পূর্বাঞ্লেন্ খাভশস্যে্র ভাগাররপে 

পরিগণিত হয়, যেন বিশর পাশ্চাত্য দেশলসুহের খাত 
ভাগাররণে গণ্য হয়। বাংলার কল-৩-পণ্ড-সম্পহ অপর্যাপ্ত । 

মানুষের খরশখবর্্য-সন্ভোগের যাহা! কিছু প্রক্নোজনীয় তাহা! এ 

নিরাপদ নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাইতে চাহেন? 
চ্ুল্যাৎাউীভি অন্য ইহ্ভন্জাল্ 

স্ন্বাম্জীপ্ুআমমালতেেগ জন্ম ভ্লাঞ্খুকন 

২হ/, ৩ মাসের জু 
ভু ঞ্ ঞ্ 

0] ঙ্ি চি 

১৩২ বৎসরের 

৩৩৪৪ রি 

৯৩৬ ৩5 

: ৩২%. 
৪২", 

নিরাপতা ! 

€ ৬ ব্সরের ভন ৪৩ ০ ৫", 

ণ ৃ রর রী ৬৩৪ ৫$/ 

৮ রি টি **. ৫২, 

টে ্ ** ৫3. 

১৬ টি ৪৬৩ ৬"/. 

কাশী, কলিকাতা৷ ও উহার উপকণ্ঠে যুলাবান জমি ছাড়াও সম্প্রতিজামর! কলিকাত। কর্পোরেশন 
এলাকায় এবং ছিন্দুস্বানের নিউ আলিপুর কলোনির কেবল পার্থে ও যধো জারও বছু 
জমি খরিদ কযিয়াছি। এই জবি হুড ক্ষুঞ্ প্লটে ভাগ করিয়! বিক্রয় করা! হইতেছে। 

ল্যাণ্ ট্রাষ্ট অব ইগ্ডিয়া লিমিটেড 
স্থাপিত ৪ ১৯৪১ 

স্পনিয়মিত লভযাংশপ্রধানকারী একটা ক্রমোন্রতিশল জাততীয় প্রতিষ্ঠান-- 
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থদি সময়োচিত সাবধানভায় তাদের রক্ষ। কর। জা বায়। যখনই অবগাদ হোধ 
করিবেন ব৷ কর্মাশক্তির জন্ডাব বোধ করিবেন'””."তগ্নই বুধিবেদ খে আপনার 
স্বাচ্ছ্যে কোথাও টুট ধরিয়াছে"”".”""সন্বর প্রতিকারের প্রয়োজন" | 

সপার-নিও-কড পরিদিত নাজায় বিবিধ খান্ঞাণ (ভিটামিন ) সম্থিত স্থান ও পুরি 
কর রসায়ন "“পুষ্টিহীনতা, বক্সার পুর্ব্যাবন্থছা এবং রোগ চি ৰ শা 

মুদ্তিনয পয় লর্ধপ্রকার দৌর্বল্যে জান কার্যকরী । মুপাঘ | 

কর্মশক্তিই জীবন [0৩.কুদ 
ছুটির শক্তির পুলক্ষদ্ধার চাই নও রথ নন টি 

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ ₹ কলিকাতা ১৩ গণি ভিটামিন শসা 
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কাস্তন 

দেশবানলী প্রন্তত করে। বাংলার শিল্পনিপুণ অধিবাসীরা শিক্প- 
নৈপুণোর বহু প্রণালীতেই অভিজ্ঞ | অন্য দেশেয় অন্য জাতির 
কোন সাহাব) তার! চায় না, উপরস্ত বাংলারই সৌ্বযুক্ত 
দুলা পণাগ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানী হয় |” 

ধনধান্যপুম্পে ভর!” এই বাংলারই শতাবন্বী পূর্বের 
চিত্রের সঙ্ধে আধুনিক অবস্থার ুলন! প্রয়োজন | মীচেকার 
অনুচ্ছেদেরও লেখক অভি% ও দুপন্সিচিত ইদ-বদ রাধতম্ত্রের 

প্রতীক ইংরেজ- “পাচ একর অর্থাৎ ১৫ বিঘা জমি একটি সাধা- 
রণ বাঙালী পরিবারের ভরণ-পোধণের জঙ্গ প্রয়োজন । কিন্তু 

যদিজমি হইতে আমম ধানা ব্যতীত আর কিছুই না৷ জন্বে তাছ। 

হইলে অন্যুন আট একর অর্থাৎ ২৪ বিধা জমি প্রয়োজন ।” 
বাংলাদেশের অধিবাপী সখা! ১৯৪১-এর সেলস 

অনুসারে ৬ কোটি। তাহার শতকরা ৭২ জম কৃষির উপর 

নির্ভরশীল | উডহ্দে কমিশন রিপোর্টে দেখানে। হইয়াছে, 
বাংলাদেশের বিশ লক্ষ পরিবারের মাত্র পাঁচ একর অর্থাৎ ১৫ 

বিঘার অধিক জমি আছে। ইহার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় 

৭ লক্ষ পরিবারের ত্রিশ বিঘার বেশী জমির সংস্থান আছে। 

বাকি পরিবারদের সম্পরি-_ভরণ-পোষণেন জঙ্ঞ প্রয়োজনীয় 
এই নিয়ত পরিমাণেরও অনেক কম। উভহ্ডে কমিশনের 
হিসাবে বাংলায় 

বাংলার প্রশ্ন ও বাঙালীর দায়িত্ব ৫২১ 

কুষিজীবীক সংখ্যা শতকর! ৭8 

শি্পন্ীবীর রঃ গ ১৩৫ 

চাকুত্বীজীবীর +, রী ৩২ 
অন্যান্য + পি 

১০৪০ 

১৮১৩ সালের সহিত ১৯৪৩ সালের তুলন। করিলে ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে এই ১৩০ বংসরের মধ্যে বাংলরে আর্ধিক 
অবস্থার ভ্রুত ও দুমিশ্চিত অধোগতি হইয়াছে । পৃথিবীর একটি 

শ্রেষ্ঠ ষম্পংশালী জাতি দারিত্র্ের ও হুর্দশার চরম অবস্থায় 
আসিয়া পৌছিয়াছে। ১৯৪৩-এর অন্বস্ব় বাঙালী কষিজীবী 
ও সমান্ধের নিয়স্তরের লোকের চরম অথনৈতিক হুর্ঘশার 
অভ্রান্ত নিদর্শন । এই হূর্দশার কথ! কোন ফোন দেশীয় 
কর্শচান্ী বহু পূর্ব হইতেই রা্রতনতরেরে কর্ণধার ও জন- 
নায়কদের গোচরীভ্ৃত করাইতে প্রাণপণ চেষ্ঠা করিয়াছিলেন 
ও প্রতিকারের জন ক্ষতসন্ব্প হইতে অন্থয়োধ জানাইক়া- 
ছিলেন । কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় বলিতে গেলে-_“চোরা না গুনে 

ধর্দের কাছিনী।” বিদেশী আমলাতন্ত্র উপার্জনের জন্ত এদেশে 
আসেন। উপার্জন ও স্বকীয় ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
স্ব-স্ব কার্য্য নির্বাহ ঝয়েন। শেষে অর্থ, পদ, গৌরব ও পেক্সন 
লইয! গৃছে প্রত্যাবর্ভন করেন । স্বদেশে যেটুকু সময় ও শঞ্তি 

আমাদের গ্যারা্টিড প্রফিট স্কীমে টাক খাটানে। সবচেয়ে নিরাপদ ও লাতজনক | 
নিয়লিখিত সুদের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে £-- 

৯ ব্সঢরর জন্য শভফরণ হাধিক ৪৪০ টীফা। 

ই ব্ছসরের জ্ন্থা শতকরা ব।ধিক ৫৫০ টাকা। 
৩ বছসঢরর জন্য) শতকরা স্বামি ৬৪০ টাকা। 

পাধারণতঃ ৫**২ টীক1 ব! ততোধিক পরিমাণ টাকা আমাদের গ্যারাষ্টিত প্রফিট স্কীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে স্থুদ ও তদ্ধপরি এ টাক শেয়ারে খাটাইয়া অভিরিক্ত লাভ হইলে উত্ত 
লাভের শতকরা! ৫*. টাকা পাওয় যায়। 

১৯৪* সাল হইতে আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা জামানত গ্রহণ করিয়া 
তাহা স্্দ ও লাভসহ আমায় দিয় জাসিয়াছি। সর্ধপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমর! কাজকারবার করিয়া থাকি । জঙ্তগ্রহপূর্বক আবেঙ্গন করুন । 

ই& ইত্চিয়। টক ৫৪ থেয়ার ডিলার মিষ্ডিকেট 
ভিসশ্সিক্রেত্ভ 

৫১নং রয়াল একচেঞ্র প্রেম্, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম “্হনিকদ্ব* ফোন ক্যা ৩৩৬১ 



৫২২ প্রবানী ১৩৫ 

থাকে তাহ ভারতের পর্ার্ধীনতার পোষকতায় ও ভানত- 
বাসীর নিচ্ধায় অভিবাহিত করেন । ইছ-বঙ্গ কর্ণচান্ী, যাহারা 
উচ্চপদস্থ ক্ন মস্ুপুচ্ছ লংগ্রহে তাহাদের অবিকাংশের জীবনের 
প্রত অধিক সময় ও শক্তি ব্যয়িত হয় বে, পুজ্ছছীন অবস্থায় 

তাহাদের আর কিছু উদ্তঘ দেশের কোন সমস্যার সমাধানে 
নিয়োগ করার রুচি বা শক্তি থাকে না। দেশের শ্বরাজ্য- 
সাবকগণ “ম্ব” লইয়াই এত ব্যস্ত যেরাজ্য বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ 

লজাগ যেখানে নয় সেখানে গাহান্দের কোন চেষ্টার বা চিন্তার 

অপব্যবহার (৫) তাহার! কিতে চাছ্নে না। সার জন 
উভ হ্ভেও লিখিয়াছেন, “র্াসট্র-পন্িচালকদের ও ভিন্ন ভিন্ন 

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ ছিল না, লার্ট সাবের সঙ্গে 
মন্ত্রীদের সহযোগিতা ছিল ন!, জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের ও 

কোন সহাহ্স্তি ছিল না--শ্রই সন্ত কারণে হতিক্ষ.. 
নিবারণের কোন আয়োজন লত্ভব হয় নাই।” ফি দাযিত্বপূর্ণ 
চর্া সংযোগ ! কলে লাট মন্ত্রী বা রাজনৈতিক দলসমূহ্বের অধি- 
মায়কন্বন্দ কাহারও কোন ক্ষতি হইল না, ম্রিল বিশ লক্ষাবিক 
অসহায় নরনারী, যাহার]! ট্যাজ দেয়, লাট মন্ত্রী আমলাতন্ত্ 
হইতে নুরু করিম্বা তথাকথিত শ্বরাজ্ব-সাধকদের এশ্বর্ষ্যের 
খোরাক যাহার! যোগায় কিন্ত যাহাদের অভাব-অভিযোগের, 
হুঃখ-কণ্ের, ব্যাধি দ্বাব্িম্্যেতর কোন উপশম কখনও হয় না। 

দি ত্রিপুরা 

' নিংসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । 

মডার্ণ ব্যাঙ্ক লামটেড, 

এই ছূর্মশা যে কত ব্যাপক, কত গভীয় গত হুত্ভিক্ষে ভাহ 
দেশের আপামর সাধারণের 

যেখানে এরই অবস্থা সেখানে ২৮টি জেলা বোর্ড, ১১৮ 
মিউনিসিপ্যালিটি, ব্যবস্থাপক সন্ভা্র ২৫০ জন সভ্য, মন্ত্রী 
গুল, রাজকর্মচারী--কবি ধিজেজ্লালের “নন্দলাল” রূপে 
দেশের না হইলেও স্বপ্নের শোন্তাবর্ধন করিতেছেন 

অবসর মত গল্ম বন্ততাও মাঝে মাঝে যে না দেন বন 
নয়। 

বাঙালীর ছর্ভাগা যে আজ ঘাংলার যথার্থ দেশপ্রেমিক ও 

অভিজ্ঞ নেতার একান্তই অন্তাব। আজ দেশ অপেক্ষা হজ 
বড় দল অপেক্ষা দলের অধিনায়ক বড়। অবিনায়কত্বের 
জন চরিত, বুদ্ধি, জান, ধর ও নীতিনিষ্ঠার প্রস্বোজন হয় না। 
বাংল! কংগ্রেসমগলীর নির্বাচনে সন্ভাপতির গুণাবলীর বিশ্লেষৎ 

নিষিদ্ধ । দেশবিশেষে দৃট্টি-বছ্ছতা। বোরখ! পরিহিতা জী 
নির্বাচমেক্স বিধি আছে ভনিয়াছি । কিন্ত গুণবিচার-নিষিঘ 
লন্ভাপতিবরণ বোধ হয় আর কোথাও মাই। প্রাচীন 
খবিরা উপদেশ দিয়াছিলেন, “আত্মানং সততং রক্ষেৎ ।” 

বাংলাদেশে খধিবাক্য ব্যর্থ হয় নাই। কংগ্রেস কমিটি, বিশ্ব- 

বিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, ২৮টি জেল! বো, ১১৮টি 

মিউনিসিপালিট, এমন কি ভারত সন্ভা (100187 4980০19- 

স্ভাপিত ১৯২৯ 
€(জিভিউন্ড ও ক্রিয়ারিং) 

পৃষ্ঠপোবক-_ এইচ, এইচ, মহারাজ! মাপিক্য ব্বাহাছুর কে, সি, এস, আই-, জিপুর। 
রেজি; অফিস--জখাউড়া। প্রধান অফিস--আগরভল। 
(বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে) (ভিপুরা ষ্টেট) 

কলিকাতা ব্রাফ-_১০২।১, ক্লাইভ সরা, - ৫৭০৩, ক্লাইভ ট্রাট (রাজকাটর। ) 
২*১নং ভ্বারিসন রোড, ১০৯নং শোস্তাবাজার প্রীট, কলিকাছ। 

অন্থুতমোদিত ১ €০১০০০১০০২ 

বিজ্রলীত স্ুল ই ২%৫০০১০০ 
আদার মুখ স্থলখন * গু সংরক্ষিত তহবিল ৯৪,৯৫০,০০ টাকার উপর 

সঃ ২৩১০০০০০১০০, টাকার উপর 

ফাহকর ভহঘিল-_ ৪,০০,০০০,০০২ টাকার উপর 
মিল্লা, ত্রাহ্মণবাড়িয়া, টাপুর, কুট, চট্টগ্রাম, প্রীহট, ফেচুগঞ্জ, গ্রীমঙ্জল, ঢেকিয়াজুলী, মজলদই, ভ্রাঞ্চসমুহ-_কু 

্রপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবীবাজার, করিমগঞ্জ, শিলচর, হাইলাকান্দী, 
ংলা, গৌহাটী, ডিক্রগড়, শিলং, তেজ্জপুর, জলপাইগুড়ী, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, গালামাট, তিনস্থ কিয়া, নর্থলক্্ীপুর, ট্যাং 

ইম্ফল, শিবসাগত্ম, 

কশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্ধীপ, ঝা গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত লর্বপ্রকার কার্য করা হয়। 

রাজসভাভূষণ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য ধ্যান্েজিং ভিরেউর 



কাস্তন 

6100) হইতে ইউনিয়ন বোর্ড পর্ধযত্ব নেতারা আত্- 
রক্ষার ব্যন্ত। 

পঙ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ভাবাবেগের লছিত কলিকাতা! 

মগরীতে বলিয়াছিলেন, *ত্বর়াজ্্য জাজিবেই ; বৃষ্টশ শাসন শেষ 

ছইবেই ইহ! স্থির নিশ্চর | কিন্ত আজ বিচারের বিষয় এই 
যে, খ্বর়াজ্য পাইয়া আমরা ফিরূপে তাহার পরিচালন! সার্থ- 

ফতার দিকে লইয়া যাইতে পারি। জামাদের মধ্যে কত 

লোক আছেন বাহার! শুধু দেশসেবাকে আদর্শ করিয়া 
জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। আছ 

সর্বাধে প্রযোষ্ন সেবার আগ্রহ এবং সংযত ও সংহত 

বেবাকাধ্া ।” | 

হয়ত বাংলার নেতৃবৃন্দ সমক্গকরে বলিবেন, “জামিই 

সেই একমান্র দ্েশসেবক ।” প্রত্যেকেই হয়ত নিজ নিজ 

ত্যাগের দীর্চ বৃভান্ত পেশ করিয়া! নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
'করিবেন। 

“আজ বাংলার ছু্ধিন। সে ছুদ্দিন প্রমাণ করিতেছে তার 
রাষট্পদ্ধতি ও রা্পরিহিতি__সান্দ্রপারিক বাঁটোয়ারার না 
বর্জম না গ্রহণ সিঞ্গান্ত, দেশবিদ্বেষীর শাসনক্ষমতা, কর্দা 
নিয়ন্ত্রণে সাপ্প্রদায়িক ব্যবস্থা) বুদ্ধিহীন, চরিআহীন, উপ- 
ুক্ততাহথীন রা্রবযবস্থা। ফলে ছুতিক্ষ-_-কলিকাতা', নোয়াখালী, 
ভ্িপুরায় তাগুব লীলা । উৎকোচ গ্রহণকারী, অকর্পণ্য ও 

বাংলার প্রন্জ ও বাঙালীর দায়িত্ব 
রিচি আহি ৬ রা উরি রস ০৯িসবর উর ও পচ, আপি রেপ পন এ রজত 

৫৭৩ 

অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ঘ্বারা সমগ্র জাতীয় কেন্রা পরিপুণ। 
এর মীষাংসা! কোথায়? কে সে মীমাংসা করিষে? 
কে পথের সন্ধান বলিবে? এ দ্বাক্রিত্ব প্রত্যেক বাঙালীর 
_প্রতোক বাঙালী সম্ভানের, পুরুষ ও স্রীর। সে সিদ্ধান্ত 
করিবার ও স্প$& ভাষায় পথের নির্দেশ দিবার দিন আছ 
আসিয়াছে। 

প্রত্যক্ষ বাঙ্ডালীকে স্থির করিতে হইবে বাংলার 
এ পরিস্থিতির মূল কি ও কোথায়? কোন্ মীতিয় বলে, 
বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন, নীতিষ্বীমের হত্ছে দেশের জীবন-মর়ণের 
চাবিকাঠি চলিয়! গিয়াছে? বাংলাকে উদ্ধার করিতে হইলে, 
(ক) প্রথমতঃ আত্মসর্ধন্ব তথাকধিত নেতৃত্বন্দের হাত হইতে 
উদ্ধার করিতে হইবে কংশ্বেসকে ৷ স্বচ্ছ গণতন্ত্র লহ্জ ভাবে 

শৈবালনুদ্ত হইয়! দেশকে প্লাবিত করিবে । (খ) প্রত্যেক 

গ্রামে ও প্রত্যেক গৃছে স্বদেশের উন্নতিকামী, সংসাহ্সী 
দেশপ্রেমিফের উদ্বোধন করিতে হইবে । কংগ্রেসের গঠনমূলক 
পরিকল্পনা ম্বহুত্তে লইতে হছুইবে। (গ)) স্বাগ্রপঙ্ধতি পরি- 
বর্ভনের উপায় অবলম্বন করিতে হুইবে-_(১) বিচ্ছিন্ন বাংলার 

অংশকে ভাষার ভিদ্ধিতে পুনর্গঠিত করিতে হইবে জনগণের 
সম্মতিক্রমে । 

(২) বাংলায় যৌথ-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি পুমঃ-প্রবর্তন করিতে 
হুইবে-_পূর্ণ বয়ক্ষের ভোটাবিকার (800116 9017786 ) 

নেভাজীর অনুমরণে ৫ 
বাংলার বিখ্যাত ত্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার “প্র” মার্ক ঘ্বতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশুরয়োজন। আজকাল 

বাংলার প্রতি গৃহে, উত্সবে, আনন্দে '্রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 

হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ভ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 

মধ্যে রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ্। 

বত ব্যবসায়ী মাত্রেরই অনুকরণীয় । 

স্বাঃ শ্রীন্বভাষচন্দ্র বন 



৫২৪ 

আদর্শ রাখিয়! নির্ধাচন-লিপি (1716010781 130]] ) প্রস্তীত 

করিতে হইবে । তার সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থা-পরিষদের 

সংখ)! নিণীঁতি হইবে । সম্পূর্ণ পূর্ণবয়ক্কের নির্বাচন অধিকার 
না পাওয়া পর্যন্ত হিন্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিষদে 
সদন্ত-সংখ্য| নির্ধবাচন-লিপিয় সংখ্যা জন্থপাতে এক যৌথ- 
নির্বাচন-পদ্ধতির দ্বার! নির্বাচিত হইবে । 

(৩) খোগ্যত! অনুপাতে সকল শ্রেনীর সহ্জলাব্য পরীক্ষার 
বা পরীক্ষা ও নির্বাচনের দ্বারা জাতি-ধর্দ নিরধিবশেষে 
চাকুরি, ব্যবসায় বা বিভ্ভালয়সনূহে ছাঅগ্রহ্ণ, নির্জারগ 

করিতে হইবে । অনগ্রপর কোনও শ্রেনীর শিক্ষার জন্ত বিশেষ 

বিধি ব! বিশেষ ভাবে অর্থ দান নির্ধারিত সময়ের জভ নিধি 
করিতে হইবে । 

(৪) প্রতেক কেন্ত্রে উপয়ুক্ততাই একমান্র মানদণ্ড 

হইবে । যদি এই সব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে কোনও শ্রেনী বা! ধর্ধা- 

বলমী বাধ! দ্বেন, জংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে তাছার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিতে ছইবে | যাহা! অঙ্কায় তাহা জাতির পক্ষে 

সঙ কর! সর্বাতোভাবে জকল্যাণকর । 

(ঘ) যদি এই যৌথ-নির্বাচন-পঞ্ধতি ও উপরিলিখিত 
বিধির অপেক্ষ! সকল দিক দিয়! বিবেচনা করিয়া বঙ্গ বিভাগ 
শ্রেয়:£তর পথ মনে হয় তাও বিবেচন! করিতে হইবে ও উভয় 
প্রণালীর মধ্যে ছুরদৃষ্টিতে বহর কল্যাণজনক সিদ্ধান্ত এহণ 

প্রধাসী টু 

করিয়! কার্স্যে পরিণত করিবার উপায় আত্তরিকতার সহিত 
প্রয়োগ করিতে হইবে । 

বাংলার নেতৃত্বন্দ যদি স্বার্থপরতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা 

পরিহার করিয়া দেশের লমন্তা সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন 
তবে তো! সত্যই দেশের সুদদিন। কিন্তু যদি তাহাদের 

দটিতঙ্গী পরিবত্তিত না হয় তবে দেশেক প্রত্যেক সস্ভানকেই 
বাঙালীর জীবনমরণ সমস্ত! মীমাংসায় দারিত্ব গ্রহণ করিতে 

হইবে । 

ঠিকানাট। লিখিয়া 
রাখুন 

0. 2. 00. 50108 
[০৪০ 1305 71978 

(8100068. 

টি ৮. 30 ভারুতবধের সর্ধবশ্রো্ঠ 

নী ০2 যাদুকর শ্রীযুক্ত পি. সি. 
ৰ আর সরকারকে 61126 

করিতে হইলে এখানেই 
পঞ্জ দিবেন। 

ট্রেডমাক 50081 
বানান লিখিতে ভূল 

করিবেন না। 

জল্পভ্রিল্ত্, 
নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের জন্মদিনে স্বাধীনতাকামী ভারতের উদ্দেশে-_ 

এম, মি, মরকার ঘ্যা মর লিমিটেডের নিবেদিত অর্ধ 

নেতাজীর বাণী 
প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী .বাক্তির পড়া উচিৎ। নেতাজীর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর প্রথম জার্মানী হইনে আরস্ত 

করিয়া! বেন্ুন হইতে অস্তধণীন করিবার পূর্ব পর্ধস্ত বেতারযোগে ষে সকল বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা! একভ্র 

সন্নিবেশিত করিম! এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হুইল । 

বু অপ্রকাশিত বক্তা ও বিবৃতি যাহ। কোন পুস্তকে বা সংবাদপত্রে মৃত্রিত হয় নাই, এই গ্রন্থে সেই 

সকল বক্তৃভাবলী পাইবেন। এইবপ প্রামাণ্য গ্রন্থ এই প্রথম প্রকাশিত হইল । 

জাতীয় আশ! আকাঙ্ষার প্রতীক স্বাধীনতার মর্মবাণী এই গ্রন্থখানি গ্রত্যেক বাজালীর ঘরে ঘরে রাখা উচিৎ । 

চারিশত পৃষ্ঠায়, ছুই খণ্ডে, আযার্টিক কাগজে হুন্দর নেতাজীর মৃষ্ঠিসন্বলিত বোর্ডে বাধাই । মৃল্য €1* মাত্র । 

গ্রকাশক__এস, সি, সরকার আযাড সন্স লিমিটেড 
১.সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 



পু$- পার 
সাহিত্য প্রসঙ্গ- এপ্রিররগ্রন দেন। প্রাপ্তিসথান--সেন 

রায় এগ কোং লিঃ। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । মুলা ৪২। 
লেখক সাহিতারসিক, গুসমালোচক এবং ইংরেজী ও বাংল উদয় 

সাহিতোই হুপঞ্ডিত ৷ ওড়িয়া, গুজর1টা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সাহিত্েও তাহার বুৎপত্তি আছে। কাজেই সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার 

. অস্তবা শ্রস্তার সহিত প্রণিধানযোগয। বর্তমান পুত্তকে গ্রীডৃফকীর্তন ও 
জাগের গান, রাজনারায়ণ বহু, কামিনী রান, বাংলা-সাহিতো পশ্চিমের 
হাওয়া! প্রভৃতি বিষয়ে সতেরটি প্রবন্ধ আছে। এগুলির অধিকাংশই 
ইতিপূর্বেষ সামযিক-পত্তিকায় প্রকাশিত হইয়া! বিদগ্ধ ও রসিকজনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াঞিল। লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু পাগ্ডিত্যাভিমানের 
পরিচয় পুত্তকখানিতে পাই ন। তিনি সাহিত্াযবিচার করিক়াছেন রস- 
রসিকের দৃষ্টিতঙ্গীতে ৷ শুধু বাংল! সাহিত্য নহে, ভারতবর্ষের অন্ান্ত 
প্রদেশের দাহিত্যের রস আহরণ করিয়া হষ্টভাবে তাহা! পঠিষেশন 
করাতেও যে তাহার নৈপুণা আছে, মে পরিচয় পাওয়! যার বাংল। ও 
উড়িস়্ার যোগ এবং কক্ছি প্রভৃতি প্রবন্ধে। আর একটি জিনিয পাঠকের 
মনকে মুগ্ধ করে, সেটি তাহার ভাবার গ্রসাদঞ্জণ এবং অনায়াস লাবলীলত1। 
এই সমন্ত গুণের সময়ে পুস্তকখানি বাংল! মনন-সাহিতে বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়] থ|কিবে। 

ছুঃখের বিষয়, চে কলছ্ছের সভায় এই তথাবহছল সমালোচনামুলক গ্রন্থ- 
খানর মধোও কতকগু'ক ত্রুটি রহিয়। গিয়াছে। ইহার স্থানে: স্থানে মারাত্মক 
ু্রাকরগ্রমাদ ও সন-তারিখের কিছু গগখোল আছে। ছুই-চারিটির 

স্থপধ্য। 

৯২. 

নু ৮... ট 

খ 

কিন্ত স্তন্ত-হুপ্ত'যধন কথিয়! যায় কিংবা! পাওয়ার স্থবিধা থাকে না, 
তখন ““ভিটাশমিক্কু” নিবিক্গে বাড়ন্ত শিশুর দেহের 
পু্টিসাধন করিয়া থাকে । শিশুদের হজমের পক্ষে ইহা সর্ববাপেক্ষা 
নিদ্দোষ ছৃষ্ধ। ইহাতে শিশুদের তড়.কা, নানাবিধ বাগ-রোগ 
ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার আশঙ্ক। থাকে না। ইহা লেবনে 
শিশুদের দাত শক্ত, দেহ মাংসগ ও স্বাস্থা সুঠাম হইয়া উঠে। 

ছু্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহা 

বৎসর যাবৎ অসংখ্য শিশু-সম্তান, 
প্রন্তি-আগার ও হাসপাতালে 
স্থনামের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। 

উল্লেখ করিতেছি ₹--€১) পৃ. ৩২ ঃ রাজনায়ায়ণ বহু সন্ধে বল! হইয়াছে--. 
"১৮৫১ সালে মেঙগিনীপুরে জন্মগ্রহণ, ১৮৬৬ পর্যান্ত মেদিনীপুরে কর্মস্থল” । 
“জনাগ্রহণ” ন। হইয়। “বর্শ গ্রহণ” এবং "১৮৬৬" ন1 হইয়] “১৮৬৮৮ হইবে। 
(২) পু. ১৩৯ $ “যনোযষোহন বন্ধুর “সতী” নাটকের প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকার তারিখ, ১৭ই বাধ,***। লেখক প্রথম সংন্বরণের 'সতী নাটক' 
দেখিলেই ধরিতে পারিতেন যে তারিখাটি ”১৮হ যাঘ।” (৩) পৃ, ১৫৫: 

' অধ্যাপক সেন লিখিয়াছেন, "জার এক বিষয়ে যনোমোহূন বাবুর দত 
অত্যন্ত দু ছিল স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগের তিনি জনু- 
যোদন করেন নাই; ওরাপ বাবস্থায় দেশের হুত্প্রবৃত্তি বাড়িবে ইহাই ছিল 
ভাহার ধারণ1।” কিন্তু পরবস্তী, কালে মনোমোহনের এই ধারণ! যে পরি- 
বর্তিত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ জাছে। গোপাললাল 
শীল-প্রতিষ্ঠিত এমারেন্ড থিয়েটারে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অস্িনেত্রীরাই 
জভিনয় করিতেন । মনোমোহন সেই থিয়েটারের 'ডাইরেইর? ছিলেন 
এবং ভাছারই সময়ে এই রঙ্গমঞে সাহার “রাসলীলা” নাটক অভিনীত 
ইইয়াছিল। (৪) পৃ. ১৬৭ £*বারে। বসর পূর্বে অর্থাৎ ইং ১৯২১ সনে 
কবির [কাধিনী রায়ের] 'গঞন' প্রকাশিত হয়।” ইহ ঠিক নহে। 'গুপরন 
গুধম প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সনের মে মালে। 

ঘ্বিচীর সংস্করণে তথ্যঘটিত এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিলে পুত্তক- 
খানি সর্ববানগহুন্মর হইবে। 

গত সাত 

দি; ১২,চৌরছী ক্রেয়্ার, কলিকাতা 



৫২৮ 

বহাশয়ের বিধবা-বিষাহ জাঙ্দোলন এবং বহু-বিবাহ নিবারণ আঙ্দোলন 
নারীর মুক্তি আন্দোলনের ছুটি বিশিষ্ট দিকৃ। মহর্ষি দেবেজ্রনাধ ঠাকুর, 
ন্কানন্ম কেশবচজ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ঘায়কা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম বঙগের নারীজাগরণের ইতিহাসে ব্ব্ণাক্ষর়ে লিখিত খাকিবে। 
গ্রন্থকার বাংলার নারী জাঞরণ-বিবয়ক আলোচন। প্রসঙ্গে ভারতের অন্তান্ত 
প্রদেশের নারী আন্দোলনেরও সংক্ষিপ্ত জআলোচন! করিয়! আল্োলনের 
সর্বভারতীয় রূপের আভাস দিছা বিষয়টি হুপাঠা করিয়াছেন। চজমুখী বনু 
ও কাদন্বিণী গজোপাধ্যার়--বাংলার এই কনাঘয় বৃটিশ সাত্রাজোর প্রথম 

বহিল গ্রাজুট (১৮৮২ )। তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিশ্বধিভালয়সমূহের 
দ্বার নারীদের জন্য উদ্ম্ত হয় নাই। চন্্রমূখী পাঁস কল্পিলেও সার্টিফিকেট 
দ্লাবি করিতে পারিবেন নাঃ এই সর্তে প্রবেশিক। পরীক্ষা! দিয়াছিলেন। যাহা! 
হউক ত্রমে ত্রষে বাংলার, তথ। ভারতের মারী-সমাজ নিজেদের বঙাযোগ্য 
আসন গ্র্থণ করিতেছেন। এখন নারী-আান্দোলন পরিচালন। নারীর! 
নিজেরাই করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, ভারতের কোন কোন প্রগ্নতি- 
মুলক প্রচেষ্টায় জাজ নারীর! নেতৃত্ব করিতেছেন। সমাজের ও রাষ্ট্রের 
প্তোক ক্ষেত্রে নারীর আজ ভীহার সমান অধিকার দাবি করিতেছেন 
এবং তাহ! লাঙও করিতেছেন। ভবিষ্ঠতে স্বাধীন ভারতে নারীর আসন 
আরও উদ্ধে হইবে সন্দেহ নাই। 

পুস্তকে মুনলমান নায়ী-আলন্দোলনের নেত্রী জালাষ (সাওকং 
মেমোরিয়াল বালিক। বিভ্ভালর ) ও সয়োজ নলিনী নারীমঙ্গল গ্রতিষ্ঠানের 
উল্লেখ ন! থাকায় যে ক্রটি হইয়াছে ভবিত্তৎ সংস্করণে তাহা! সংশোধন 
করিলে শোভন হইবে । এরূপ পুততকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। 

দণ্ত 

প্রশ্ন--ীজগদীশ ঘোষ। কাত্যায়নী বুক &ল, ২*৩, 
কর্ণওয়ালিশ স্রীট, কলিকাত! । 

ই্ছ। নিরাপদ, দি 

প্রবানী 

শু. ক্ুকভ্ভক্ষ ভঞ্পান্সে 

টাকা খাটাইতে চাহেন? 
আমাদের “আ্ান্সী আহা” জম] রাখুন 

ত্হৃণ্দের 

১ বৎসরের জন্ত শতকরা ৩৪০ 

৮ ৮ ৮ ৪৯ 

ওও৪ » ».:81০ 
৫ও৬ », রর 

যোগ্য ৪ লাভজনক 
তম্খঙ্রুভল ০ম্পন্সান্ ভিভ্লাভ্ল ড্িনিহিঞস্কেট্ট ভিলও 

“০শয়ার ভিলার্স হাউস”, কলিকাতা । 

১৩৫৩ 

গুটি পাচ-ছয় মুখ্য চরিত লইয়! লেখক এই উপভ্াসথানি 
ঝচন! করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এটি 'প্রবাসী'তে ধাক্ষ- 
বাহিক রূপে বাহির হইয়াছিল। তিনটি ছন়্ছাড়া! যুবকের আদর্শ- 
নিষ্ঠাকে ফেজ করিয়। গল্লাংশটি গঠিত, মোটামুটি একট! কৌতুহল 
জাগাগোড়। বজায় আছে। তবে রচনার দিকটা, বিশেষ করিয়! 
সংলাপ একটু ছুর্বল। এবিহয়েও মাঝে মাঝে শত্ির পরিচয় 
পাওয়ায় মনে হায় লেখক প্রয়োজনমত ধৈর্য দিয়া! বইথানি লেখেন 
নাই। উদাহরণ-স্বয়প পুস্তকে বর্নিত ভালবাসার বিকাশের কথাটা 
ধর! যায়--এক জায়গায়, অর্থাৎ পরেশ আর মালতীর মধ্যেকার 
ভালবাসার চিত্রণে ষে নিপুণতাটুকু লক্ষ্য কর! যায়, জবনী জার 
লতিকার ব্যাপারে ত। ্ষু্র হইয়াছে । 

বইটি ১২৮ পাতায় শেষ হইয়া! গেছে।-যেষন গজের আয়োজন 
তাহাতে আরও কিছু জায়গ! পাইলে তাল হইত। 

শ্ীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

গ্রামে ও পথে- প্ররতনমণি চট্টোপাধ্যায়। দি বুক 
এম্পোরিয়ম লিমিটেড | ২২1১ কর্ণওয়ালিস ধ্ীট, কলিকাতা | দাম 
ছুই টাকা। 

লেখক একজন নিষ্ঠাবান্ বিশিষ্ট কংগ্রেসকন্মী। হুগলী জেলার 
আরামবাগ যহকুষার ধান্ডগোরী, সাবলসিংপুর, পলাশপাই প্রভৃতি 
পল্লীগ্রাষে প্রচারকাধ্য করিতে গিয়া! তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। 
অর্জন করিয়াছিলেন তাহাই এই পুস্তকে বণিত হইয়াছে । পল্লীর 
ব্যথা জেখক সমস্ত অন্তর দিয়! উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যোগ- 
শোক-জাবিব্যাধি প্রপীড়িত পল্লীর নরনারীর প্রতি তাহার অপরি- 

৭ বৎসরের জন্ত শতকরা 8৯, 

৮ লি 
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ফান্তুন 
সীম দরদ পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে কুটি! উঠিয়াছে। কন্মা হইলেও 
লেখক জানলে কবি। পল্লীর মান্যগুলিকে ভিনি ভালবাসেন, 
গ্রাম ও পথের আকর্ধণ তাহার নিকট প্রবল এবং তিনি স্বপ্ন 
দেখিতে জানেন।। তাঙ্ছার ভাবায় এমনি একটি বাছু আছে হে 
পড়িতে পড়িতে একেবারে তন্ময় হয়! যাইতে হয় এবং ভাবাবেগে 
মন জান্দোলিত হয়। তাহার নিপুণ তৃলিকায় পল্লীর ছবি যেন 
চোখের সামনে একেবারে জীবন্ত হইয়া! উঠে । শুধু প্রকৃতি বর্ণনা 
নহে, চরিজ্র-চিত্রণেও লেখকের শিল্পীমনের পরিচয় মেলে। সাগর 
হাজরা, খা সাহেব, ছাখুয মা! (বরদামরী ) প্রভৃতি চরিত্র 
পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। লেখকের শিল্প-চাতু্যের 
দরুন এই প্রবন্ধ-পুস্তকটিতে কথাসাহিত্যের আমেজ লাগিয়াছে। 
আজ সমস্ত দেশ ভুড়িয়া গণ-ক্কাগরণের বড় বড় বুলি শোন! 
যাইতেছে । কিন্ত ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের সহিত যোগস্থাপন 
ন1 করিলে গণ-আন্দোলন যে ব্যর্থ হইতে বাধা, তাহ। আজ বিশেষ 
ভাবে ভাবিয়া! দেখিবার সময় আসিয়াছে । মহাত্মা গান্ধী তাই জাজ 
পূর্ববঙ্গের পল্জীগ্রামকেই তাহার শেষ-সাধনার পাদপীঠরপে বাছিয়া 
লইয়াছেন। লেখক তাহারই ম -শিষ্য এবং কোন্ পথে হিন্দু- 
মুসলমান বিরোধ, পলীগ্রামের দারিত্র্য ইত্যাদি নান! সমস্ত! দুরীভূত 
হইয়! প্রকৃত গণ-সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে আলোচ্য পৃস্তকে 
কখোপকথনচ্ছলে তিনি সে বিষয়ে সময়োপযোগী ইঞ্জিত দিয়াছেন । 
ভূষিকায় আচার্য প্রকুল্লচ্্র এই মূল বিধয়টির দিকেই পাঠকের দি 
আকধণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ 
ইহার জনপ্রিয়তার পরিচায়ক | 

শ্ীনলিনীকুমার ভদ্র 

পৃথিবীর মানুষ নয়*প্রীশারুক (প্রথম ও দ্বিতীয় 
খঙ ) 

ইত্ডিয়ান ধ্যাসোলিয়েটেড, পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮ সি 
রমানাধ মনুমঘার দ্রীট--কলিকাতা বূল্য ১৪০ টাকা।। 

পুত্তক-পরিচয় ৫২৯ 

লেখায় বৈশিষ্ঠ্য এবং বিচিত্রতা জ্ত বইখানি শিশু 
সকলেরই ভাল লাগিবে।' এরপ পুস্তকের বছুল প্রচার 
বাঞ্ছনীয় । ছাপা, ছবি ও বাধাই ছুক্দর | 

ঘইখানি সাহিত্য-রসিফের দৃটি আকর্ষণ ফরিবে। 

২৬শে জানুয়ারী---ঞ্নয়েন সেনগুপ্ত ও এ্রবীরেজ 

চট্টোপাধ্যায় । ১৯ £্রেশন রোভ--ঢাকুছিয়া হইতে জীবীরেজ 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ১৪০ টাকা। 

দেশাত্মবোধক কবিতার পুত্তক। প্রত্যেকটি কবিতাই 
ভাষ! ও ভাবের ওঁজ্ছল্যে যনোহারী । বর্তমান সময়ে এইরপ 
গ্রন্থের প্রকাশ আমাদের জ্বাতীয় জাগরণের প্রন্ক্ প্রমাণ। 
কবিতাগুলি পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম। 

যুগের যাত্রী--ঞ্রখগেক্সদাথ ভটাচার্ধ্য। ভারতী 
ভবন-_১১ বহিম চাটুজ্যে ধ্রীট, কলিকাতা। মৃল্য ২৪০ 

টাকা। 
পাঁচটি অংশে বিভক্ত উপভাস। লেখকের গল্প বলার 

ভঙ্গীতে মৌলিকত্ব জাছে এবং ঠাহার ভাষাও বেশ সাবলীল । 

অমরার অমুত সাধনা-্শ্রীদেবধাস ঘোষ । ্রীপ্তর 

লাইব্রেকী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস প্রীট কলিকাতা ৷ মূল্য ছুই 

চীকা। 
লেখকের রচনার মধ্যে যে জাবেগ-প্রবগতা! দেখা যায়, 

তাহা! ষংঘমের সহ্তি ব্যবহৃত হইলে সুন্দর লাহিত্য ছুটি 

হইতে পারে-_ইছা! লক্ষ্য করিয়! আনন্দিত হইলাম । দৃটি- 

তঙ্গীর মধ্যেও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হুয়। পুত্তকখানি সকলের 

পড়িয়া দেখ! উচিত । 

শ্রীফান্তনী মুখোপাধ্যায় 



আমরা প্রতোকেই কোন-না-কোন সময়ে একটী 
উৎরুষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অন্থখেই হউক বা 
সস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের 
জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। 
ইার প্রধান একটী কারণ এ যে ব্বামাদের দৈনন্দিন 
আহ্র্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুরিকর 
নয়। দেহের পরিপূর্ণ পু্সাধনে দৈনিক আহাধ্যের এই 
অক্ষমতা টনিকের খার। পূরণ হুর। 

কিন্ত টনিক বত উতৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার এবটী 

দোষ এই যে উহ্াছারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। 
সাময়িক কোনো গ্রয়োজন সাধনে উহ বিশেষ কার্ধাকরী। 
হইলেও উহার প্রভাব অল্লকালেই নিঃশেধিত হয় । একমাত্র 

স্থনির্বাচিত কোনো খাস্যদ্বারাই দৈহিক পরিপু্ির সর্বাজীন 
উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা৷ সম্ভবপর 

স্তানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটা আদর্শ পানীয়- 
রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খাস্ত ও 
টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটা উৎকৃষ্ট 
খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে | তাই ইহার 
নিয়ামত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পুরণ 
হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাপ্তার গড়িয়া উঠে। 

স্যানা-ডিটা স্থুনির্ববাচিত ও যুল্যবান উপাদানসমুহের 
সযম সমন্বয়ে প্রস্তত | ইছাতে খাটি হৃদ্ধ, কোকো, লেসিথিন, 

ভিটামিন “বি” কমপ্রেক্স। মণ্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাধথর্পে বিদ্যমান । ইহা 
স্বস্থ কি অন্ুস্থ যে কোনো অবস্থা.তই সমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বাঞ্ধক্যে 
এবং বদ্ধিষুঃ শিশু ও মন্তিফঙগীবীর পক্ষে ইহা! বিশেষ 
ফলপ্রদ। 

ভিটামিন “বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়! স্তান1-ভিটা 
রোগান্তে ও বন্ধিষু। শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও 
টনিক। রোগবিধবস্ত শরীরের ভ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান 
করিতে ও শিশুদের বুদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য 
গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 
দেহের মধো প্রতিনিয়তই নিঃশেধিত হইয়! যায়, তাই 
প্রাতাহিক খাদোর মধ্যে ইছ প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিঙ্গমিত শ্ানা-ভিটা বাবহার করিলে অতি 
সহজেই আমর! এই ভিটামিন ঘখাযথরূপে পাইতে পারি। 
অধিকন্ত খাটি দুগ্ধ ও কোকে] থাকাতে শ্যানা-ভিটা মত্তি, 

খাদ্য ও টনিক 
পেনী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহাব 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মন্তিষন্রীবীদের পক্ষে 
অপরিহার্য । বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষের পুরি ও শক্তি- 
বর্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মণ্টঘুক্ত সয়াসীম ন্তান'- 
ভিটার আর একটি অপূর্বব সম্পদ। বস্ততঃপক্ষে সয়ালীম 
খাদাতত্বের এক বিন্ময়কর অবদান| উদ্ভিজ্জ জাতীয় 
হইলেও ইহা আমি প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ । শ্যানা- 
ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাটি দুগ্ধ 
উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে 

অতুলনীয় বল! চলে | ইহা সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্ামুমগ্ডলীর নু পোষণ ৪ 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
স্থনিঙ্গি্ই অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 

অন্গপাতে শিশুদের টনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম প্রোটিন। 
প্রোটিনের এই অপরিহার্য দৈনিক বরাঙ্গের মধো শতকরা 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাক একান্ত প্রয়োজন । 
গ্রতি কাপ ন্তানা-ভিটাতে অন্তাগ্ত নানা মূল্যবান উপাদান 
ছাড়াও ছুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে । প্রতাহ ছুই 
কাপ স্যানা-ছিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 

যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণন্ূপে পাওয়া! যায়। উপরক্ধ 
মণ্ট ও সয়াসীম থাকাতে শ্যানা-ভিট! কেবল যে সুম্বা ও 
সহজপাচ্ হইয়াছে তাহাই নহে, আন্তান্ত খাদ্য পরিপাক 
করিতে ও এই অপূর্ব খান্চ-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে। 

প্রসবের পূর্ব ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের গ্রতি বিশেষ 
দৃট্ি রাখা প্রয়োজন | এ সময়ে নিয়মিত স্তানা-ভিটা ব্যবহার 
করিতে দিলে যাবতীয় অণ্ডড উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। ম্যানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে 
খাটি ছুপ্ধ, কোকো ও অন্যান্ত মূল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইছা! ক্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পু্টিবিধান করে। চর্ধি, 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ- 
গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধবক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত 
সহজপাচ্য অবস্থার স্তানা-ভিট! হইতে পাওয়া যায়। 

ক্যানাঁভিটা কি নুস্থ কি অস্থস্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী । যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহ। 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 

স্থমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদায়ক । ইছা। গরম 
বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে। বিজাগন 



দেশ-ধিদেশের থা 
ব্যায়ামবীর মনতোষ রায় 

হু শত, ছু সাতউত ১ ছা সিলিকা ৮ নি 
? র চা ৪৯৭ ইঃ না ইক ্ 

"সবুর শি সে ৯ হত 214 শনি 
রঙ ক লিও হত বুট 

৯৭ তি এ. 

মনতোষ রায় কর্তৃক “সমুদ্র-শাসনপ প্রদর্শন 
অনরাবতীতে অন্ুঠিত নিখিল-ভারত শরীরচর্চা সম্মেগনে বিধুচরণ ঘোষের প্রধান শিষ্য 

ব্যায়াম খর ভ্ীযুক্ত মনতোব বায় পাচ হাজারেরও অধিক প্রাতযোগীর মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার কবিঞ! বাড়ালীব মুখোজ্ছবল করিয়।ছেন। ক্রমাগত পাচ দিন প্রাতবেগীদের স্থাষ্ঠয- 
পরীক্ষার পর মেছ্র-জেনাবেল শাহহনওয়াজ মনতোধ বাবুর প্রথম স্থান অধিকার করিবার 
কথ! ঘোধণ! করেন এবং তাঞাকে মাল্যভূষিত করেন। 

ভারত সেবাশ্রম মঙ্ঘ 

আচাধা ্ীমৎ স্বামী প্রণবাননগজী৷ প্রতিঠিত ভারত সেবাশ্রম 
সঙ্ব ভারতবধে মহাজা'তি গঠনের জাদর্শে উদ্ধদ্ধ হইয়। আধ্যাত্মিক 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ধণ্ধপ্রচার, তীর্থনংস্কার, সন্ন্যানী সঙ্-সংগঠন, 
হিন্দু-সমাজ-সমন্বর আন্দোলন) শিক্ষাপ্রচার, লোক-সেব! ইত্যা্ি 
বিভিন্ন উপায়ে দেশের সেবা কৰিয়। আলিতেছেন। ধর্বপ্রচারের 
জন্চ সভব বছ সক্স্যাপীকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বছিভারতে 
প্রেষণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। হিন্দু জাতি যাহাতে জাবার 
আখান্ব হইয়া, বিতেদ ভূলিয়! সঙ্ঘবন্ধ হইতে পারে সেই উদ্দেন্তে 
এই প্রতিষ্ঠানটি জাতি-বর্ণ-নিব্বশেষে সকল হিন্দুর মিলনক্ষেত্র 
রূপে গ্রামে গ্রাছে, শহরে শবে হিন্নু মিলন-মলির স্থাপন ও হিন্দু 
রক্ষীদল গঠন করিতেছেন । সভ্যের এই জাতিগঠনমূলক প্রচেষ্টায় 
হিন্দু মাত্রেরই সহায়তা ও নহযোগিত। করা উচিত । নিম্নলিখিত 
ঠিকানায় পত্র-ব্যবঙ্ধার করিলে .এ সন্বদ্ধে বিশদ বিবরণ অবগত 
ইওয়| বাইবে। স্বামী বেদানন্দ, জেনারেল সেক্কেটারী--ভাবত 
দেবাজম সঙ্ঘ ২১১, রানবিষ্থানী এতিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাত! । 

অধ্যাপক হরিরগ্ন ঘোষাল 
মজঃফরপুর সরকারী জি, বি. বি, 

কলেজের ইতিছালের অধ্যাপক 
প্রযুক্ত হ্রিরঞ্জন ঘোযান এ্রম-এ, 

বি-শ্রল, বিগত কয়েক বৎসর 
যাবং “বাংলার অর্থনৈতিক 
ইতিছাল (১৭৯৩-১৮৩৩)” সম্বন্ধে 
গবেষণায় রত ছিলেন। সম্প্রতি; 
পাটনা বিশ্ববিভালয় হইতে তিনি 
“ডক্টর অব লিটারেচার” উপাধি 
লাত করিয়াছেন । গ্রীযুক্ত ঘোষাল 
এই বিশ্ববিষ্থালয়ের়ই একজন কৃতী 
ছাত্র । 
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আমর! এই চরকা দেখিয়া 
বিশেষ সন্ত হ্ইয়াছি। ইহা 
মাত্র সাত ইঞ্ি দীর্ঘ এবং প্রঞ্থে 

দেড় ইঞফি। অথচ ইছা ঘা 
ৃ সাধারণ. চরকার শ্যায় সুতা 

এ কাটা বায়। এরই চখকা এত 
ছোট যে যে-কোন স্থানে বণিয়! 
সুতাকাট! চলে। ইহা কলকঝা 
খুবই সরল । দীর্ঘকাল ব্যবহারেও 
অটুট থাকে । ইহা ছাআছাত্রী 
ও ভ্রমণরত কমার ধুব উপযোগী 

হইয়াছে । সহজেই পকেটে করিয়া 
লওয়! যায়। হূল্য মাত্র ২৪০ টাক]। 

প্রান্তি্ান £ ১। দশগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিভ্ঞালয়, দশগ্রাম, 
মেদ্দিনীপুয়। ২। গান্ধীতবন, কঁফনগর, েঁড়্যা, মেদিনীপুর । 
৩। শিল্পাশ্রম, বি ৭৭ কলেজ ছাট মার্কেট, কলিকাত!। 

খুলনার জননায়ক নগেন্দ্রনাথ সেন 
খুলনার বিখ্যাত জননায়ক প্রীযুক্ত নগেন্জনাথ সেন, বি-এল, 

গত ২২শে ডিসেম্বর, ৭6 বৎসর বয়মে হঠাৎ হাৎপিণ্ডের ক্রিম 
বন্ধ হইয়। পরলোকগমন করেন। খুলন! জেলার রাজনৈতিক, 
সামাছ্ধিক এবং জনহঙকর প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি অনাড়ম্বগ প্রবীণ কংগ্রেস- 
গেবী রূপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করিযা- 
ছিলেন। নগেজনাথ আটৈশোর কংগ্রেদের জন্রাগী 'ছলেন। 
১৮৮৬ সালে টিভোলি গারেনমে কলিকাতায় বখন কংখ্রেসের 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয় তখন নগেজনাথ স্কুলের ছাত্র । সেই কিশো:: 
বয়দেই তিনি ইহার স্বেক্ছান়েবকরপে কাজ কারয়াছিলেন। 
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নগেশ্রনাথ একজন দ্ছুযোগা সাংযাদিকও ছিলেন। ১৮৯৯ 
সালে খুলনায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্র “থুলনা"্ লল্পাদক হিসাবে 
সম্পাদকীয় সতের শিক্বোভূষণ (200/8০) রূপে তিনি “বঙগেমাতরম্ 

মন্ত্র ব্যবহারেন প্রথম গৌরব অর্জন করেন। বু়ুর বুদ্ধের সময় তাহার 
সম্পাকতায মকন্বলে এধুলনা"ই প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র হইয়। 
উঠিয়াছিল। "থুলনা"র সম্পাদক রূপে এবং পিপলস এসোলিয়ে- 

স্তনের সম্পাদক ও সভাপতিরূগে তিনি খুলনায় জনহিতকয় নান। 
আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ,১৮৯৪ সালে খুলন! বায়ে, ওকালতী 
ব্যবসায় আরভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাতষ্ঠ। অর্জন করেন 

এবং কিছুদিনের মধ্যেই বার এসোসিয়েশনের সম্পাদ ক নির্বাচিত 

হন এবং জীবনের শেব দিন পধ্যস্ত ইহার সভাপতি ছিলেন। 

নগেজনাথ কংগ্রেমসেবী রূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 

নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৭ সালে পুনরায় কংগ্রেসের প্রাতনিধি 

হিনাবে ব্যবস্থা-পরিবদের সভ্য হন। 

হিন্দু শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় আন্থ। ছিল। তিনি খুলন| জধ্যধন্ 

মভার সম্পাদক ছিলেন । ১৯২১ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সঙার 

মভ) চওয়ার পরে তিনি কংগ্রেসের নির্দেশষত সভাপদ ও ওকালতী 

ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়। জনগ্ভকশ্মা হইয়া তাহার অধ্যাপক 

জাচাধ্য প্রফু্নচন্ত্রের সহিত খুলন। ও উত্তর বঙ্গে ছুতিক্ষে ও বস্তায় 

জার্তত্রাণেয় সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিগত আইন অনা 

আশপোলনের সময় তিনি থুঙন! ভিল1-কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। 
1তনি সপরিবারে আচাধ্য প্রকুল্নচন্ের জন্মভূমি ঝাকুলি গ্রান্ে 
জাইন মানের জঞ্জ অভিযান করিয়! কারাক্ষদ্ধ ছন। 

ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত 

কোটালিপাড়ার ( কার়পুর ) ডাঃ সারদাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয় 

লারদাচন়ণ দাশগ্ডপ্ত 

ঞ্প্রতি পরলোকগষন করিয়াছেন । তিনি এতদঞচলের হুপরিচিত 

জননেতা ও সমাজসেবক রূপে সফলের শ্রন্থাৰ পাত্র ছিলেন। 

প্রবার্গী . 
নিচ হাস্ম্ান্হিরছি 

১৬৫ 

শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
্বাতাঙ্গ। ডিত্রি্উট জজ ফোটে অফিস-ন্ুপারিন্টেও্ট, জীযুকত 

শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় গত ১৭ই জাঙুয়াছি পরলোকগমন করি!" 
ছেন। ইনি দ্বারভাঙগ। বাঙালী সমাজের একজন শীধস্থানীয় 

ব্যক্তি ছিলেন এবং স্থানীয় বাংল। স্কুল, বায়োয়ারি সঙ্ঘ প্রতৃতি 

যাবতীয় অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের সাহত নিবিড় ভাবে সামি 

থাকিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। অমায়িক 

ব্যবহার এবং মধুর প্রকৃতির জগ্ত শশিভূষণ স্থানীয় বিহান্্ী 
এবং বাঙালী উভয় সন্প্রদায়েরই বিশেষ শ্রন্ধ। অর্জন করেন। 

তাহার মৃত্যুতে ব্রিহুত্তের এ-প্রান্তের বাঙালীসমাজ্ঞ সবিশেষ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইল। 

শ্রীমতী আমতুস সালাম 

| -্ চি 
িরযান ০ রী রঃ ক. ৮ 

এ শন 

। এ টি শি মাতা রি হু চি রর সট শি দরদ রি উক্ত বুদু তা নর 

৫ টির নি দিসি দর, কির এ ই 

হিন্দু-ঝুসলনানের মধ্যে জন্ত্রীতি স্থাপনের উদ্দে্ঠে আমতুস সালাম 
অনশন-ব্রত অবলখন ফরেম। অনশন ভঙ্গের ছই দিন পয়ে] 
তিনি চরকায় সুতা কাটিতেছেন এবং চরকার প্রয়োজনীতার 

কথ! সমবেত নান্বীদিগকে বুঝাইয়া বলিতেছেন । 

সুবাকর ও প্রকাশক $ গ্ীনিবারণন্ হা, প্রধার্থী গ্রেজ, ১২৩1২ আপার লারকুলান সোড। কলিকাতা 
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শিজী সুধীর খান্তসীর প্মতী বিজয়লক্্মী পঞ্ডিতের মুর্ধি গড়িতেছেন 



“সত্যহ্ শিবম্ হু্গর'হ 
নায়মাত্বা বলহীমেন লন্তয১” 

৪৩৩ স্ভাগ্গ ৃ্ 
হর হতঞ টজক্ঞ০ ১৩১০০ 

বিবিধ প্রসঙ্গ 

ভারত ত্যাগের তারিখ 
পার্লাষেন্টে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ঘোষণা করিয়াছেন, 

১৯৪৮ সালের জুন মাগের মধ্যে ব্রিটেন ভারত শাসনের পৃ 
ধায়িত্ব ভারতবাশীর হাতে অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে 

স্রিষ্বা যাইবে । ক্ষমতা হুগ্ডাভ্তরের সম্বন্ধে বলা হয় যে, 

গ্রয়োজনবোধে ব্রিটেন উহ কেন্ত্রীয় গবন্মেণ্টের ছাতে অথব! 
প্রাদেশিক গবশেন্টের হাতে দিতে পারিবে । এ সঙ্গে লর্ভ 
ওয়াতেলের কাধফালের অবসান খোষণ! করিয়া! বড়লাটপদে 
লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগেক সংবাদ প্রকাশিত হুয়। 

এই খধোষণার পর হাউস অব লর্ভসে এবং হাউস অব কমে 

রক্ষণশীল দল বিতর্ক উপস্থিত করেন এবং শ্রধিক গবন্ধেণ্টের 
কার্ধের বিরপ সমালোচনা করেন। লর্ডস সভার প্রাক্তন 
সার সানুয়েল হো, বত্তধানে লর্ড চেঁম্পলউন, গবন্মেন্টফে 

নিন্দা করির! বক্তৃতা করেন, কমব্দ সভায় বাক্বিভূতি 

বিকীরণ করেন ধিঃ চার্চিল এবং সার জন এগার্সন | হঁহাদদের 
কাহারগ বড়তায় মাইনরিট সংরক্ষণের মামুলী ঝুলি ছাড়! 
গার কথ! কিছুই ছিল না। ভারত ত্যাগের তারিখ নির্দেশের 
প্রতিবাদ সম্বন্ধে উদ্ধারনৈতিক দলের নেত! লর্ড সারুয়েল 
শুনাইয়া দেন যে রক্ষণশীল দলের ভ্রান্তি ও অদুরদর্শিভার 
জঙ্ঞই ব্রিটেদ তামেরিফ1, আরার্লাও এবং দক্ষিণ-আফ্রিক! 
হারাইয়্াছে এবং ইহারা কেহই আজ ঘ্রি্টেনের আন্তরিক 
মিত্র নছে। শ্রমিক দল স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগে স্বীকৃত হইয়া 
ভারতবাসীয় বন্ধুত্ব রক্ষ1! করিবায়ই চেষ্টা করিতেছেন । রক্ষণ- 

গল ঘলের নেতারা পণ্ডিত নেহরু প্রনুখ কংখেস-নেভাদের 
সৃন্বদ্ধে কটু কথা বলিবানস চেষ্টা করলেই শ্রদিক দলে মিঃ 
আলেকঝাগায়, পান ঠাফোর্ড ক্রিপস প্রভৃতি তাহাতে বাধ! 

দেন এবং বুঝাইয়! দেন যে কংগ্রেস-নেতাদের আত্তপ্মিকতা, 

ছুরহর্ণিতা! এবং 'ঘ্ানীতিজান সন্বদ্ধে াহার! গভীর শ্রদ্ধাবান। 

মাইরি সংরক্ষণের যুলি খাহারা! আওয়াইয়াছেন পবা 

তাহার! প্রধানতঃ ভাক্গতবর্ধেঘ্র জাছিমজাতি বং অন্ত 

সম্প্রদায়ের কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন । কিন্ত হারা 
ভুলিয়া গিয়াছেন ঘে ভারতবর্ষে মাইনরিট স্বার্থ-সংরক্ষণের ভার 
ইংরেজ চিরদিন নিজেদেয় হাতেই রাধিয়াছে। ১৯৩৫ 
সালের ভারত-শাসন আইমে মাইননিটি রক্ষার দায়িত্ব মন্ত্রীদের 
উপরে পর্যপ্ত অপিত হয় নাই, উহ দেওয়! হইয়াছিল গবর্ণছের 
হাতে ইছার কলে কোথাও মাইনরিষ্টর উন্নতি হয় নাই। 
কংগ্রেপ প্রদেশে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা ফংগ্রেসের ও 

সমাজসেবকদের চেষ্টায়, গবর্ণরের উদ্যোগে নছে। 
মাইনরিটি বলিতে রক্ষণঙ্গীল ইংঘেজ চিরদিন বুঝিয়াছে 

প্রধানতঃ মুসলমান, এবং তৎপরে তপশীলী হিন্দু ও আছিম 
জাতি। কিন্ত মুগলমান সংখ্যাগ্তর প্রদেশসমূহ্রে হিন্দু 
মাইনরিটির হূর্দশ। সম্বন্ধে তাহাদের মুখে একটি কথাও যোগায় 
নাই। বাংলায় ও নিদ্ধুতে হিন্দুদের উপর যে সঙ্ঘবঞ্ধ অত্যাচার 
চলিতেছে তাহা! মিবারণে মাইমরিটি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত গবর্ণর- 
দের কোনই হুশ্চিত্ত নাই, এরই অত্যাচারের নায়ক লীগ 

গবন্থে্টসমুছের অপচেষ্টা! বন্ধ করিবার কোন স্পৃহাও তাহার! 
কখনও দেখান নাই । গবর্ণরদের যে রাজকীয় উপদেশেপত্র 
দেওয়! হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রীমুল গঠমের 
সময় তাহার! যেন উহ্বাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিবিত্ের ব্যবস্থা 

করেন। বাংল! ও পিছু গবর্ণরের! রাজার এই উপদেশ অমাত 
করিতেও দ্বিধা কয়েন মাই। ঘাংলাছেশে হছাইমচরে অনুম্নত 
শ্রেয় লোকদের উপর লীগওয়ালার) যে অত্যাচার করিয়াছে 

তাহার গ্রতিকারে বাংলার গবর্ণর কোন কান্ধই করেন 
নাই, চাচিল, এগাস'ন, টেম্পলষউ প্রভৃতির কেও তাহাদের 
প্রতি একটু সমযেদমাও ধ্বনিত হয় নাই। 

ওয়ানেলের অপপারণক্ষে চার্চিল পর্চ্যুতি বলিয়া! মদে 
করিয়াছেন এবং ইহ] স্বীক্ষায় কম্বাইধার জন পনর বার মিঃ 

এটিলীকে প্রশ্ধ কনগিয়াছেন। বদ়লাট লর্ত ওয়াতেল তারত- 

ধাশীর হাতে ক্ষমতা হ্ত্বান্তরেনর কার্ধে যে ভাষে বিদ্ব হি 
ক্িয়্াছেন এবং লীগকে ডাকিয়া! আনিয়া অন্তর্ধতাঁ গবন্ষেটের 



সৃতি সুজ ফারণ ইহা! সফলেই অন্থ্মাদ কম্সিতেছেন। 
লর্ড গয়াতেলের ফ্ষার্ষকলাপ সমালোচন্যর অতীত নছে। 
ব্রিচিশ শ্রমিক দল কর্তৃক ভারতবাসীর হাতে ক্ষত হুত্যাস্তরের 

অভিগ্রান্ন সার্থক করিবার ফোন সহায়তা তিনি তো করেই 
নাই, অধিকত্ত নিজে এবং সিদ্ুলা্ট নৃভভী ও দীমান্থলাট 
ক্যায়োর প্রগতিবিরোধী কার্য লবর্থন করিয়া ব্রিটিশ গবন্দেন্টের 

উদ্বেষ্ড বানচাল কণিবারই চেষ্ঠ| করিয়াছেন। শেষ রুহুর্তে 
আসামের গবর্ণর পদে একজন মুসলমান নিয়োগের ব্যবস্থাও 
ভিনিই করিয়াছেণ। পঞ্জাধের গোলযোগ হৃষ্টি ব্যাপারে 
ভাহার প্রাইভেট সেক্ছেটান্নী আবেল সাহ্বের কীতিকলাপও 
প্রকাশ পাইয়াছে। রাজনৈতিক দপ্তরের বুন! রক্ষণঞ্ীলঙের 
সাহায্যে দেশীর রা্ধ্য এবং কংগ্রেসের মিলন-পথে বাধা স্থষটি 
করিবায়ও কম চেষ্টা! তিনি কয়েন নাই। এলেনবির শিল্তন্নপে 

তিনি নিষ্ধেকে জাহির কমিয়] আসিয়াছেন এবং ভারঙবাপীও 

ঠাছার কথায় এতদিন বিশ্বাসই করিয়াছেন। প্রথম তিনি 
ধরা পড়েন কংগ্রেসকে বিখ্য। জাঙাস দিয়। অন্তর্ধতাঁ গধর্মেণ্টে 
লীগক্ষে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে । তাহার এই আচরণের 
প্রকাণ্ড নিচ্দ। কংশ্রেস-দায়কের। মীয়াট কংখ্রেষে করিতে পাধ্য 

হম । বড়লাের পদচ্যুতি ব্রিটিশ ইতিহাসে এই প্রথম। 
ওয়াতেলকে অপসারণে শ্রমিক গবর্ধেন্ট যে দৃঢত। দেখাইয়াছেন 
তাহাতে তাহাদের উপর দেশবালীর আস্থা! আরও দৃঢ় হইয়াছে। 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ঘোষণ। 
প্রধানমন্ত্রী দি: এটলীর ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘোষণ! 

গম্পর্কে কহিটি নিম লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন ৫-__ 
১৯৪৮ সালের গুন মাসের মধ্যে ক্ষমত। হত্তাত্তর এবং পূ 

হইতে এজন ব্যবগ্থা অবলম্বন কিবার হুির্দি& সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কথক ব্রিটিশ গবন্দেন্টের পক্ষ হইতে যে ঘোষণ| কর! হইল্াছে 
কমিটি তাহাকে সাদরে শ্রহ্ণ করিতেছেন । 

এই ক্ষমত] হ্ত্তাপ্তর বাহাতে নুশৃঙ্খলভাবে হুইতে পারে, 
এজপ্ কার্ধত; অন্তরা গবন্দেষ্টকে আগেই গোমিনিয়ন গবন্থে্ট 
হলিয়| স্বীকার করিয়া! লওয়া প্রয়োজন । কর্মচারী ও শাসন- 
ব্যবস্থা! ইহায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং বড়লাট ইহার 
নিয়মতান্ত্রিক নেতা! হুইবেন। সম্পূর্ণ কতৃত্ব ওম্বার়িত্ব সহ 
কেন্দ্রীয় গবর্থেনট মগ্ত্রিসভারপে কার্য কপ্িবেন। অন্ত কোন 
ব্যবস্থাই ছুশৃঙ্খল শাপনকার্ধের সহায়ক হইবে মা! এবং 
এই সন্বিকালীন রাজনৈতিক ও তির সঙ্কট বিপজ্জনক 
বিবেচিত হইবে । | 

. কংখেদ নন্্রী-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই ঘের বিবৃতি 
এরক্ণ করিয্বাছেন এযং ইহার ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যাও মানিয়। 
জইয়্াছেন তাহা! পূর্বেই জানাইক্জাছেন। এরই ছিভিতেই গণ- 
পাঞধদ কাধ চালাইয়া যাইতেছে এবং. বিভিন্ন কমিটি গঠিত 

প্রবালী 

কাছে যে বাধা টি কন্িয়াছেন তাহাই গাহার. অপ- 

টি 

বারা (শি সদরের মধ্যে ভারতী জজ এবং ইহার 
বিভিপ্ন অংশের শালনতগ্র যাহাতে রচিত হইতে পারে, এম 
গণ-পরিষদের কার্ণ আরও ক্রততর হুওয়] প্রয়োজন | 

কতিপয় দেশীয় রাজ্য গণ-পর্লিষদে যোগ দিবার সিদ্ধাত্ত 

গ্রহণ করিয়াছেন, কমিটি এজড তাহাদের অভিনন্দিত কম্সিতে-. 
ছেন। কমিটির বিশ্বাস ভারতীয় যুক্তরাগ্রের শাপনতন্তর রচন! 

ব্যাপারে সমস্ত ধেপীয় রাজ্য এবং তাহাদের গ্রজাগণ যোগদান 

করিবেন । এই এঁতিহাপিক ফার্ধে যোগদান করিবার 
জন্য কমিটি গণ-পরিষদ্ে নির্বাচিত. মুসলিম লীগ লছন্ডদের 
নিফট আবার জনুক্োধ জানাইতেছেন। 

গণ-পরিষদের কার্ধ স্বে্চাধীন। ওয়ার্কিং কমিটি বছু বার 
জানাইয়াছেন, ভারতীয় যুক্তরাধ্রের শাসনতন্ত্র রচনায় বাধ্যতা- 
বুলক কোন ব্যবস্থ! থাকিতে পারে.না। এই বাব)তামুলক 

ব্যবস্থায় ভীতি, অবিশ্বাস, লঙ্গেহ এবং বিরোধ হরি করিয়াছে। 
এই ভয় দুর হইলেই ভারতের ভবিষ্যং শির্ণয় কর সহজ হইবে 
এবং সকলের পক্ষে সমান সুবিধাজনক ভাবে সকল সম্প্র- 

দায়ের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিবে । সুম্পষ্টজাবে 

বল! হইয়াছে, গণ-পরিষদ্দ ঘে শাসনতন্ত্র রচনা করিধেন, 
যাছার! উহ! গ্রহণ করিবেন, একমাঅ তাহাদের উপন্নই উহ! 
কার্ধকরী হইবে। বঞ্ধি কোন প্রদেশ বা প্রদেশাংশ 
ই গ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চায় 
কোনক্রমেই তাহাকে বাধ! দেওয়া ধাইতে পারে 
ন1। দুতরাং কোন পক্ষেই বাব্যতারূলক কিছু থাকিবে না, 
জনসাধারণই তাহাদের ভবিষ্তং নির্ধারণ করিবেন। এই 
ভাষেই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মতিস্থচক লাধারণতন্ত্রুলক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ সম্ভব । 

বতমানে চরম সিদ্ধান্ত এছণের সময় উপস্থিত এ্রবং 
ভারতের ভবিষ্তং নির্ধারণের ভার ভারতীয়গণেরই উপর। 
এজন্য ওয়াকিং কমিটি সমস্ত ঈল, সকল সন্ত্রদায় প্রবং সমস্ত 

, ভারতবাসীর নিকট আবেদন জানমাইতেছেন যে, তাহার! 
হিংস| ও বলগ্রয়োগ নীতি পরিহার করিস! শান্তিপূর্ণভাবে 
শাসনতন্ত্র রচনায় প্রত ছউন। লিষ্ধান্ত গ্রহণের সময় 

আপিয়াছে। কেছই বাধা দিতে পান্িবে মা অথবা দিশ্চে 
থাকিতে পারিবে না। যুগ পরিবতনের সময় উপস্থিত, 
শী্ই নুতন যুগের হাটি হইবে। নুতন যুগের এই নুতন 
উধাকে আমরা যেন লানন্দে অভিনন্দিত করিতে পারি । 
হিংস। দ্বেব জত্তীতের বন্ত হউক । 

ওয়ার্কিং কমিট পঞ্জাব সম্পর্ধে নি্লিখিত প্রন্াব গ্রহ 
করিয়াছেন ৫ র | : 

পৈশাটিক হিংসা, হত্যাকা এবং বলগ্রয়োগ ছারা রাজ- 
নৈতিক উদ্দে লাধনের চেষার কলে গভ পা মান ভারতবর্ষে 

বন্ধ বী্ংস ও শোফাবহ্ ঘটনা ঘটয়াছে । এ সমস্ত চেষ্ঠা ব্যর্থ 



চৈত্র 

হইয়াছে । উচ্ছা ব্যর্থ হইবেই। ইহান্ব কলে ব্যাপক হিংলা 
এবং নয়হ্ত্যাই দেখা গিয়াছে। 

পঞ্জাব প্রদেশ এত ছ্ধিন উক্ত ব্যাধি হইতে বুক্ত ছিল। ছয় 

নম্তীহ্ পূর্বে এ স্থানে এফ আন্দোলন দ্র হয়। উচ্চপন্ধে. 

অধিঠিত কয়েক ব্যক্িয় উহাতে সমর্থন ছিল এবং জনপ্রিয় 

মন্ত্রিষগুলীকে চাপ দিয়া ্াঙিয়া ফেলাই উক্ত আন্দোলনের 
উদ্দেষ্ঠ ছিল। 'শাগনতাত্রিক কোন উপায়েই উচ্ছার ক্ষতি করা 

সম্ভব হইত না। উহাতে কিছু সফলতা দেখ! দেয়। যে দল 

উক্ত আন্দোলন চালন! করে, তাহাদের সাহায্যেই একটি নঙ্ত্রি- 
মগ্লী গঠন করার চেষ্টা হয়। উচ্ছার তীব্র বিরোধিতা করা 

হয় ; ফলে ব্যাপক দাক্গা-ছাঙ্গামা, নরহতযা এবং অগ্নিকাণ্ড 
দুরু হয়। অন্বতসর এবং মুলতানে বীন্ংলতা৷ এবং ধ্বংলের 
পরিমাণ অভ্যাবিক । র | 

এই সমস্ত শোকাবহ ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, 
বলগ্রয়োগধার! পঞ্তাবের সমস্ত! সমাধান কর! যাইবে না। 

ধঁরাপ কোন ব্যবস্থ! চিন্স্থায়ী হইতেও পারে না। যতদুর 

সন্তব স্বল্প বাধ্যতামূলক প্রস্তাবের ভিদ্ধিতে উক্ত সমন্ডার 

সমাধান করিতে হুইবে। পঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে 
বিস্ুক্ত করিয়। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে 
অ-মুষলমান অঞ্চলকে পৃথক করিয়া ছেওয়া 
প্রয়োজন হুইবে। 

প্রত্যেক সম্প্রদ্ধায়ের স্ববিধার গতি লক্ষ্য 
রাখিয়া ওয়াকিং কমিটি এইরূপ সমাধানের 
প্রস্তাব করিতেছে। ইহা দ্বার! পরস্পর বিবাদ, 
ভয় বা! সন্দেহ হ্রাস পাইবে। এই হত্যাকা এবং 
নৃশংসত! বদ্ধ করিবার জন্য এবং বততষান শোকাবহ 
ঘটনার লঙ্গুত্থীন হইয়া উহ! সমাধানের চেষ্টা করিবার জন্য 
কমিটি পঞ্জাবের জনসাধারণকে অন্থরোধ করিতেছে । সমভ্ডার 
প্রয়ণ সমাধান করিতে হইবে যে, উহা ফোন ক্রমেই বাধ্যতা- 
মূলক হইবে না এবং বিপদের মূল কারণ সম্পূর্ণরূপে দুর 
করিতে হইবে । | 

বঙ্গ বিভাগ 
কংগ্রেস ওয়াঞ্চিং কমিটির উপরোদ্ত ঘোষণার মধ্যে 

কয়েকটি অংশ বাঙালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 
কফেন্দ! ঘত'নানে মিঃ এটলীয় ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণার 
পর, বাংলার ও যাগ্ডালীক় ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার আলোয় 
আলোকিত হইবে বা দাসত্বের আমিষ অন্ধকারে আবৃত 

গাকফিবে সে বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তের দিন আলিয়া! পড়িয়াছে। 

বাঙালী আজ-প্রায় পঞ্চাশ বৎসর স্বাধীনতার মুদ্ধ কিয়! হুমে 
ক্ষীগ হইতে ক্ষীণতয় হইয়া! পর়িয়াছে। পগত গৌরব, হত, 
জালন, নত মস্তক লান্ছে” বছি আনব সার! ভান্তবর্ধে কেহ 
থাকে তবে সেবাছালী। ভাঙার আতন্মগ্লানি মোচলের, ভাঙার 

সফল জাতিগভ ব্যান্দি ক্ষালনের যছি কোনও উপায় থাকে তবে 

বিবিধ গ্রসঙ্গ-_বজ বিভাগ 

সি 
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তাহা খ্বাবীনভায় জালো। এবিষয়ে আশা কি কাহান্বও 
মনে সন্দেছ মাই যে এই সর্ধসবহারা, নেতৃহীন, বুদ্ধি- 
বিষেচন! ও র্বাধগঠন-্প্রতিভার দৈভতে অভিশপ্ত দেশের চরম 
ছুর্গতি নিবারণের ঘি কোনও পথ থাকে তাহ! হইলে 
নে পথ স্বাধীনতার পথ। এই ্বারীনতার পথ কোন্ দিকে 
ভাঙার একমাআ নির্দেশ আমরা এত দমে পাইয়াছি 

ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশমের পরিকজনায়, ব্রিষ্টশ প্রধান মন্ত্রী ০শে 
ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির উপন্োদ্ত প্রপ্তাব- 

গুলিতে । বাংলার ও বাগ্ডালীর বাহাস] মাথা! ছিলেন, 

তাহারা সকলেই আজ আমাদের ছাড়িয়া! পিয়াছেন, এখন 
বাহার সেই আসনগুলি অধিকার কিয়! আছেন তাছা- 
দ্বের় ক্ষমতা! ও যোগ্যতার পথিচয় দেশের অবস্থার হ্রুত 

জঅবনতিতেই এত দিন পাওয়! গিয়াছে । বত'নানে যে সুযোগ 

তাহাদের সম্মুখে আসিয়াছে সে সুযোগ গ্রহণের জভ তাছার। 
দেশকে কি ভাবে চালনা করেন তাহাই ভ্রষ্ঠব্য । যিনি ছুট- 
ভাবে বাধা উপেক্ষা করিয়! ছেশকে ঠিক পথে চালাইতে 

পারিবেন, তাহারই নাম বাংলার ইতিহালে স্বণ্ণোজ্বল অক্ষরে 

লিখিত থাকিবে, যিনি বুদ্ধির অভাবে বা অন্ত কারণে তুল 
নির্দেশ দ্বিবেন তাহার উদ্ছেন্টে বাঙালীর অভিশাপ চিয়্দিনই 
বধিত হুইবে। 

ভারতে স্বাধীন মুক্তরা&্ গঠিত হইবার দ্িনক্ষণের শেষ 
নির্দেশ হুইয়! গিয়াছে । সেই সঙ্গে ইছা-ও চরমভাবে ঘোষিত 

হইয়া গিয়াছে যে, যে প্রদেশাংশ উক্ত মুক্তরাঞ্রে যোগদ্গানে 
ইচ্ছুক কোনক্রমেই তাহাকে বাধা দেওয়া! হইবে দা, অভপক্ষে 
যাহার! অনিচ্ছুক ভাহাদিপকেও জোরজবরদন্তি করিয়া যুক্ত- 
রাষ্রে টানিয়া আনা হইবে না। বল! বাহুল্য, এই ইচ্ছ! বা 
অনিচ্ছার একমাত্র ইঙ্গিত আপিতে পারে জনমত হইতে এবং 
কোন্ অঞ্চল ইচ্ছুক বা কোন্ অঞ্চল জনিচ্ছুক তাহা! নির্ধারিত 
হইবে কেবলমাত্র সেই জঞ্লের অধিক1ংশের জনমতের উপর । 
যদ্ধি ইচ্ছুক দল সেই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকেন তবে তাহা 
সুক্তরাষ্রে যাইবে, অভথ! যাইবে না। বাংলায় কোন্ 

জাতীয়তাবাদী বাঙালী আছে যে এ মুক্তরাে যোগদান করিয়া 

থাধীন হইতে চাহে না? কিন্ত ছঃখের বিষয় বাংলার সকল 

অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের ওজন লমান নহে, হুতরাং সেই 

প্র্বেশাংশই মুক্তহা্রে যাইতে পারিবে যেখানে বাঙালী হিন্দ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেমন! বাঙালী হিচ্ছুর প্রায় সকলেই জাতয়ীভা- 
বাঙ্থী। 
ঘাংলার বেশ খানিকটা হদি স্বাধীন ছয় তবে বাণালীর 

দেশে জাতীয়তাবা্ ও স্বার্থীনতার ভবিস্তং কতকটা পরিফার 

হইবে, বাঙালী জ্বাতির ভ্বিঘতে আশার জালো .ঘলিতে 
থাকিবে, সফল জাতীয়তাবাদী একটা! আশ্রয়স্থল, একটা ছুর্গ- 
থাকিযে যেখানে যে কোনও বাঙালী ধ্রড়াইয়া বলিতে 
'পানিবে "আমি স্বাধীন, আমি ভারতী. বুজর়াণরের প্রতীক...” 



৫৬ 

এ&ঁ কথ! যেমন নিছক সভ্য তেমনই ইহা জত্য ধে, ঘে পথে 
জাতীয়তাবাদী বাংল! ও বাগ্তালী আজ হর্গতির ও ধ্বংসের মুখে 
চলিয়াছে, মস্ত বাংল! মুক্তর়াষ্রের বাহিরে চলিয়া গেলে সে 
ধ্ংলের পথে সমস্ত জাতীয়তাবাদী বাংলার-_ বিশেষতঃ বাঙালী 
হিন্দুর-_গতি ভ্রুততর হইবে । আজ যাহারা বাহির হইতে 
আলিয়! বাঙালী হিচ্ছুকে সর্ধনাশী ও সর্ধগ্রাপী শক্রর ছাত 
হুইতে বাচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ফ্ষাল সমগ্র বাংলাদেশ 
যুক্তরা্রের বাহিরে চলিয়া! গেলে তাহাদের আগমনের পথও 

বিষ ভাবে সন্বীর্ঘতর হছইবেই। দেশের ভিতরে বাচার! 

আছেন ও থাফিবেন, খাহাদের মধ্যে এখন কয়েকজন নানাক্গপ 

কৃষ্টতর্কের অবতারণ। করিতেছেন, তাহারা! তখন কি করিবেন 
তাছার পরিচর নোয়াথালীতেই পাওয়া গিয়াছে । জাজ বাংলা- 

দেশে পূর্ণ পাকিস্থান হয় নাই, এ অবস্থাতেও পেখানে 
বাণ্ডালীফে রক্ষ। করিতে প্রাণপণ চেষ্ঠা! করিতেছেন এক জন 
গ্রণম্য ক্ষীণদ্গেছ অতিম্বঙধ অবাঙালী। কালতাহার অবর্তভ- 

মানে লীগের করাল গ্রাগ হইতে বাঙালী হিচ্ছুকে রক্ষ। করিবে 
কে? 

স্বাধীনতা মানুষের ঈশ্বরদত্ত জন্মগত অধিকার । অঙ্ের 
স্বাধীনতা অপহরণ কর। যত বড় পাপ, তাহার ্বাধীনতা- 
লানতের পথে বাধা দেওয়াও তত বড় পাপ। স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে সকল যুক্তিই ভুয়া, সকল তর্কই মিথ্যা, ইছা! ম্বতঃসিদ্ধ 
সত্য | ' স্বাধীনতা লাভের উপাস্ব যাহার রছিয়্াছে তাহাকে 
বাধ! দেওয়ার জন্য যত কুট তর্কের, যত যুদ্ির অবতারণাই 
কর। হোক স্বাধীনতাকামী নিকট-_যোক্ষকামীর সম্মুখে 
পাপের প্রলোভনের ন্যান়-_সে সকলই অগ্রাহ ও তুচ্ছ । রাম 
ও ভাষ ছ-জনেই স্বাধীনতাকামী, যদি রাম স্বাধীনত1 পাইয়া 
যায়, ছোট ভাই ভাম তাহার অংশ চাছিতে পারে বা নিজের 
স্বার্থীনতা লান্তের জন্য সাহা্য চাহিতে পারে, কিন্ত “জামি 
স্বাধীন না হইলে তোমাকে স্বাধীদ হইতে দিব না” একথা 
বল! তাহার অধিকার তো! নাই-ই, বর একথা ঘুরাইয়! 
বযলিলেও সে রামের শক্র, এবং রামেক সহিত তাহার সম্পর্ক 
ঘতই নিকট, এরূপ বাধাদান ততই ঘ্বণ্য, ততই নীচ, ততই 
বুদ্ধি্ীনতার পরিচায়ক। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত 
এ সফল কথ! বিবেচন! করিয়া দেখা এবং আমাদের বিশ্বাস 
আছে যে স্থির্াবে বিবেচন' করিয়া ছেখিলে প্রত্যেক বাঙালী 
জাতীম্বতাবার্দীই বুঝিষেন যে বাংলা! আংশিক ভাবেও 
স্বাধীন হইলে বাঙালীর তবু কিছু আশা-ভয়লা আছে। 
ভবিষ্যতে থাগ্ডালীয় ছেলে-বুড়োর, স্রী-পুরুষের একটা! আশ্রয্- 
স্থল থাকিবে যেখানে তাহারা মিধিবাদ্দে শক্তিগঠন করিতে 
ও নিদ্বের মত নিজেক্ জীবন যাপন ক্ষরিতে পারিবে । 
অভথা বাঙালী হিন্গুর চরম হুর্দশা ও দাসত্ব অনিবার্ধ। 
যাহারা বলিতেছেন “এখন আংশিক স্বাধীনতা লইও না, 
পন্ে আমর! লমত্ত দেশকে লড়িয়া! খ্বা্থীন কমিব* দেই 
সফল বাকৃসর্ধধ লোকের কার্ধশত্িন্ব ও মুদধদানের ক্ষমতার 

গ্রবাঙী 

পরিচয় তো আঙ্গ বিশ বসন. যাবং বাঙালী হাড়ে ছাড়ে 
পাইয়াছে, জাজ জর স্তোকবাক্যে ভূলিবানস বা] মিথ্যা! তর্ক- 
জালে জদ্ধ হৃইযার সময় নাই । এই সন্ধিক্ষণে ভাবের উচ্ছে।সে 
গা ভাগাইয়! নির্বোধেষ্র হত আত্মঘাতী হওয়ায় কোনই ফল 
ফলিবে না, কেমন! এরূপ বলিঘান, ন দেবায়, ম বর্ষার, উহা 
বলিই নছে, উহ! বিকৃতমস্তিষ্কের আম্বহত্যা । বাংলার ঘে যে 
অঞ্চলে স্বাধীনতাকামী জাতিয়তাবাধিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আছেন 
তাহাদের এখন দুস্পষ্ভাবে সঙ্ঘবন্ধভাবে ঘোষণ! করা উচিত 
যে, "আমর! খ্বাধীনতা চাই, আমর! এখনই নুক্তরাে যোগ- 
দান করিতে চাই। আমাদের আত্মীয়খবজন, সভ্ভান-সম্ততির 
স্বাধীনতার ব্যবস্থাই আমাদের শিকট সর্বপ্রথম ও সর্ধপ্রধান 
বিবেচ্য বিষয়, অঙ্ভ সকল কথা পরে আঙসিবে।” 

আগামকে মহাত্বাজী বলিয়াছিলেন যে, আসাম বদি 

স্বাধীনতা চায় তবে ছনিয়ায় কেছ তাহাকে বাধ! দ্বিতে পারিবে 
না। আজ আমর! বাংলার হি্ছুগরিষ্ঠ অঞফলের অধিবাসী 
দ্বিগকে বলিতেছি যে, যদি তাহারা খারীনত! চাছেন তবে 
ছুনিয়ায় কেহ তাহাতে বাধ! দিতে পাবে না। মহাত্বাজী 
যে যুক্তিতে জাসামকে বাংল! হইতে পৃথক হইতে বলিয়াছেন 
সেই মুক্তিই এ স্থলে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য ৷ পশ্চিম বন্ধের স্বাধীনতার 
পথে যাহার] কার্ট দ্রিতে চান তাহাদের এক দল মহাত্বাজীর 
উক্তি দ্বার! প্রমাণ কছিতে চান যে পশ্চি্ বাংলার পক্ষে 
স্বাধীন হওয়ার চে&1 করা মহ! পাপ । আমরা বলি মহাত্াজীর 
& উক্তি অবিশ্বাগ্য। আমর! বিশ্বাম করি নাযে, তিনি 
আগাষকে শ্বাধীন থাকিতে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গকে বলিবেন 
ঘাপত্ব বরণ করিতে । নুতরাং এ উদ্চি প্রচারের ষধ্যে প্রচ্ছয় 

মিথ্যা আছেই । শহাত্বাজী বলিয়াছেন বাংলাদেশকে হিন্দু 
ও নুসলমানের পৃথক বসতি হিসাবে বিভাগ করিলে এদেশে 
অন্তঃকলহু চিরস্থাক্ী হইবে। সে কথাঠিক, কিন্ত বাংলাকে 
ধর্ম ছিসাবে বিভাগ করার কথা কে তুলিয়াছে? আমরা তো 
দে কথা শুর্নি নাই, বলিও নাই। আমরা চাই বাংলার 
যতট| অংশ সম্ভব খ্বারীন মুক্তরাগ্রের অন্তর্গত করার) দে 

' অংশে হিচ্ছু-মুসলমান-্রীষ্ঠান সকলেই যেমন আছে থাকিবে। 

সুতরাং বাংলা বিভাগের এরপ ব্যবস্থার কখা তিনিই 
মহাত্বার্জীকে বলিতে পারেন ধিনি নিজের নাক কাটিয়! 
পদ্ধের যাজ্জাঙ্ছ করিতে উদ্ভত। সর্ধশেষে পুনর্ধার খলিষ 
ঘে, ঘদি মহাত্বাজী সব ঠিক ভমিয়াই এরাপ মত দিয়! থাকেন 
তাহা হইলেও তাহার এ মত অগ্রান্ছ, কফেনন।, ভাঙার বিচায়ে 
তুল হইয়! থাকিবে । কারণ, শ্বাধীনতার বিরুদ্ধে ও দালত্ব 
বরণের লপক্ষে কোন রুক্তিই ন্যায় বা ধর্ম সঙ্গত হুইতে পারে. 
না, ইছ] ম্বতঃসিদ্ধ লত্য ৷ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলিবার 
অধিকার কোনও মাছুষেরর আছে একথা! আমর! স্বীকার 
করিতে পারি না। | 

“ছিন্দু-বুসলমান পৃথক হইলে দেশের সর্ধনাশ,” “ভাই ভাই 
এড ঠাই ভে মাই ভেদ নাই,” ইভ্যাহি উপদেশ মহাত্বাজী 
ছু ধার দিয়াছেন, এবং ভাহাঞও ঘছ পূর্বে বহু দেশপুজ্য ব্যক্তি 
আঘমাদেন্ লে উপদেশ দ্দিষ্া গিক্াছেন। আনক্া লে উপদেন 



শে শট অজ শি পিজি ৬০ শি শি অর হা তর 

আজ « পঞ্চাশ ঘংসর টা বং িয়াছি, মানির়াছি শ্রবং মানিতে 
প্রস্তত আছি। কিন্তু অন্ড পক্ষ সে কথ] গুনিতেছে না, মানিতে 
প্রস্ততও নহে, বরঞ্চ যতই তাহার জন্ত এ পক্ষ স্বার্থ ছাড়িয়া 

দিতেছে ততই তাহার লাললা ও ছিংসান্বতি বাড়িয়াই চলি- 

রাছে। ইহার ফোনও প্রতিকার কাহারও দ্বার! হুমম নাই, 

মহাত্বার্থী বহুবার চেষ্টার পর এখন শেষ চেষ্ঠ। করিতেছেন, এবং 
ভাহাছের মৃখেই আনন! শুণিতেছি যে সে চে] সফল হওয়ার 

কোনও চিহ্ন এখনও দেখা যায় নাই । এইরূপ অবস্থায় আমা- 

দবেত্ন উচিত বান্তব জগতে কফিরিয়। আস এবং মহাজনের উপ- 

দেশ স্থানকালপান্র বিবেচনা করিয়া! তবে প্রয়োগ ও প্রচার 

করিবার চে! করা। লীগপন্থী মুসলমান যেদিন বলিবে, সে 
হিন্দুর ভাই--সেদিন লকল দমন্তারই সমাধান হইয়া! বাইবে। 
কিন্তু তাহাকে সে কথ! বলাইবে কে, কবে ও কি উপায়ে? 

তাহার বত মান মনোত্বভি যতদিন থাকিবে ততদিন মহাত্বাজীর 

পে পরস্পর জি পি 

উপদেশ যে ভাবে প্রচারিত হ্ইয়াছে তাঁার অনুযায়ী কার্য 

: দরিস্র তপশীলী ও বর্ণছিন্দুদের তাহাদের অনৃষ্টের উপর ছাড়িয়া! 

দিয়া পশ্চিম বঙ্গে চলিয়। আসিবে । নুতরাং যখন জাতিভেদ 
উচ্ছেদের জঙ আমন্লা চেষ্টা করিতেছি ঠিক সেই লমযে বর্ণহুন্দু 

করিলে সমস্ত বাঙালী হিন্টুর হতপর্য ক্রীতদান হইয়া] থাক! 
ভিগ্ন আর অন্ত উপায় থাকিবে না। অবনত বাঙালী হিন্দু 
সর্বস্বাপ্ত হইয়া! আজ্ঞাবহ পশ্ভয় মত থাফিবার অল্প কিছু স্থান 
বাংলায় পাইতে পারে, তবে সে, স্বাধীনতার কথা দুরে 
থাক, মনুষ্য পর্যায়ে থাকার কথাও ভাবিতে পারিবে না। 

মহাত্বাজী চক্ষে এক্জপ অবস্থা নোয়াখালীতে দেখিয়াছেন। 
সমস্ত বাংলাদেশে হিমুর এছপ অবস্থা হউক ইহা তিনি 
নিশ্চয়ই চাছছেন না। উচ্থার প্রতিকারের উপায় এখনও ভিনি 

পাইতেছেন না, খুঁঙ্জিতেছেন মাআ। তবে যদি উবার এরপ 

মন্তব্য বাস্তব জগতে প্রয়োজ্য নছে এ কথা না হয় তাহ! 

হইলে তাহাতে ভূল কোথায়? . 

পশ্চিম বঙ্গ খধাধীনতার আশ! ছাড়িয়। দাসত্ববরণ করিলে 
পূর্ববঙ্গের উপকার হইবে এ কথ! প্রমাণ হইলে-_সে কথা যতই 
স্বার্থপরতা ও পরক্ীকাতরতার চূত্ান্ত দৃষ্ঠান্ত হুউক-_ বরঞ্চ 
তাহাতে কিছু থাকিত। খন তাহাও নছে তবে এ ভূয়া 
স্তোকবাকা ও কৃটতর্ক কিসের জতভত? 

বঙ্গ বিভগের বিপক্ষে অভিমত 
বঙ্গ ভঙ্গের বিপক্ষে অনেক কিছু বল! হইয়াছে । তাহার 

সম্পূর্ণ বিচার বান্নাস্তরে কর ইচ্ছা আছে। লশ্প্রতি মুক্তিগুলি 
জামরা একত্রে পাঠকবর্গের বিচান্তের জ্ উপস্থিত করিতেছি । 

১৯শে ফেক্রয়ারী “জয়হিজ্দ” পত্রিক! আপিসে প্রীযুক্ত অখিল- 
চন্জ দত্তের আহ্বানে একটি সভায় বঙ্গ ভঙ্গ প্রত্তাবের বিরোধিতা 

কর! হয় । তাহাদের যুক্তি এইরপ £ 

(১) হিনুদ্দের রক্ষা জত যখন কর্ধপ্রযন্থে চেষ্ঠা করা 
উচিত, তখন বঙ্গ ভঙ্গঘার! প্রতিকার কর! লম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 

(২) ইহ! পাকিস্থান নীতি পঞ্জিপোধক | 
(৩) সমগ্র আন্দোলমটি অবলাদ ও আত্মবিশ্বাসের 

বিবিধ গ্রসঙ-_-বজ বিভাগের বিপক্ষে অন্ভিমত 
মত তরি জাত শন রর রি আসত, আস্ত ও পিল শি হউন আচ ও 06 হয় রত ওর প্র সু সি ০ সত (জর জং চর গত মই ও ভর পি সলনি লাল লিল 

৫৭ 

অন্ভাবে উদ্ভূত পরাধ্ধয়গ্নুলভত মনোভাবপম্পন্থ। ইছার হবার! 
সান্দ্রদ্ায়িকত] উপ্র ভাব ধারণ করিতে বাধ্য এবং ই! লমন্তার 

সমাধানে সাহায্য না করিয়া! আরও জটিল সমগ্তার হাটি 
কফরিবে। ্ 

(৪) ইহা পশ্চাদৃগার্ী ও প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন । 
সান্দ্রদধায়িকত। জাতীয় জীবমে একটি সামায়ক ঘটন! মা । 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিই আমাদের দেশের ভাগ্য 

নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং ইহার কার্য সুরু হুইয়াছে। বঙ্গ ভঙ্গ করা 

হইলে হই লনপ্রধায়ের মধ্যে এক চিরস্থাস্থী বিভেগ সৃষ্টি হইবে 

এবং দেশের ক্ষতি হইবে । 
(৫) বঙ্গ তঙ্গের দ্বারা সামাজিক, 

সর্বোপরি অথনৈতিক এঁকা নষ& হইয়! যাইবে । 
(৬) ইহার বার! তপশীলী সম্প্রদায়ের হিচ্মুদের গুরুতর 

সাংস্কতিক ও 

; ক্ষতি হুইবে, কারণ পূর্যবঙ্গে হি্মুদের মধ্যে তাহারা এফ 
বিরাট অংশ । যদি ব্ ভঙ্গ হয় তবে সম্পংশালী বগহিন্দুয়া 

ও তপলীলীদের মধ্যে পুনরায় এক ব্যবধান স্ষ্টি হইবে। 
(৭) আদম নুষারীর সংখ্যায় দেখা যায় যে প্রস্তাবিত পুর্ধ 

বদ ও পশ্চিম বঙছের হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় লমান। এই 
কারণে হিন্মুদের জন্ত পৃথক আবাসগ্ছলের নীতি গ্রহণযোগ্য 
নয়। 

শয়ক্ত কামিনীক্মার দর্ভ বঙ্গ তন্গের বিপক্ষে মতএকাশ 
করিয়া এইপ্প মুক্তি দিয়াছেন £ 

(৮) এই আন্দোলনের কলে নু এবং গবল জাতিগঠশ- 

প্রচেষ্টা ব্যাহৃত ছুইবে। বাংলাদেশে হিন্দুরা সমগ্র জনসংখ্যায় 
শতকরা ৪৫ ভাগ হইয়া যথোপযুক্ত ব্যজিত্বার্ধীনতা অর্জন 

এবং তাহাদের দাবি কার্যকরী করিয়! তুলিতে অক্ষম--. এইরূপ 
ভাবিয়াই বতমান আন্দোলন চালানো হইতেছে। 

(৯) হিন্দুদের স্বাথছানি করিয়া মুসলমানেরাই চিরদিন 
রাষ্্রতঙ্র নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং হিন্থদের কোন ইচ্ছাই কার্ষক্ধী 
হইবে না--এইকরপ স্বতঃপিগ্ধ ধারণ! করা তুল। পশ্চিম বঙ্গের 

বদি এইনপ শাসন-ব্যবস্থা! প্রবত'নের মত ঘথেষ্ শক্তি থাকিয়া 
থাকে তবে কেন তাহার! উহ্! সম্মিলিত বঙ্গ বা! বৃহত্তর বছ 

গঠনের কার্ধে বিনিয়োগ করে না? 
(১০) স্বাধীন বঙ্গের নুত্তন শালনতঞ্র এই মৃলমীতির উপর 

ভিডি করিয়া রচনা কন্িতে হইবে যেন হিন্দুর! রাগ্রের অংশ 
ছিপাবে তাহাদের ইচ্ছা! কার্যকরী করিয়া হুলিতে পারে এবং 
রাষ্্রের ক্ষদতালিগ্প, যে কেহ হিন্ুধের ছাষ্য দাবি প্রতিপালনে 
খাব্য হন। হিন্দুরা ঘধি নাগরিক অধিকার দাথী ও ভোগ 
করিবার ক্ষমতা লম্পৃণ হারাইয়া! না! থাকে তবে জন্য কোনরূপ 
দমাধানের কথা ভাবাও বায় না। 
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(১১) ভবিষৎ সমাজ পান্তরদ্যাক্মিক ভিত্তির উপর -গ্তিয়া 
উঠিবে না, উহা! অনৈতিক ভিন্বির উপরই গড়িয্বা উঠিবে। 

(১২) শ্রই দাবির পশ্চাতে হিশু-দুসলমানের মব্যে একটি 
স্থায়ী খিভেদ ছ্টির অপচে&1 রহিয়াছে । 
(১৩) পৃথক পৃথক রা্রে থাকার দরুণ পূর্ব ও পশ্চিম 
বঙ্গের হিস্ছদের স্বার্থ ক্ষিছ্ুতেই একন্ধপ হইতে পারে না; 
ফলে বতমানে তাহাদের মবে; যে সংস্কতিগত এঁক্য জাছে 
তাকাও ক্রমশঃ নঞ& হইবে) জাতি হিলাবে কিম্বুদের ভবিস্বং 
অগ্রগতি ভীষণ ভাবে ব্যাহত হইবে; পরম্পরের মধ্যে 

সামান্ধিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ বন্ধ হুইয়া যাইধে। উভয় প্লাগ্রের 

মধ্যে মনকযাকধির জন্জ পরম্পন্বের মধ্যে ভাব বিনিমর সম্পূর্ণ 
বন্ধ হইয়া! যাইতে পারে । 

(১৪) কলিকাতা বন্দর হিসাবে কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গ 

কর্তৃকই ছষ্ট হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা, 
বিজ্ঞান, শিল্প ও খ্বান্থ্য বিষয়ক অনা জন প্রতিষ্ঠান গুলি পৃ” 
ও পশ্চিষ বঙ্গের সম্মিলিত সাধনার কল । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 

উপর আইনগত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণাধিকার না থাকিলে 

পূর্ববঙ্গ এন্ধপ ব্যবস্থার কিছুতেই রাদ্ধি হইতে পারে না। 
তা ছাড়! এই ধৈত নিয়ন্ত্রণের ফলে নানারপ জটলত। দেখা 

দিষে। | 
(১৫) হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রকাণ্ড বড় এবং তুলনায় 

দরিদ্র অংশের খার্কে উপেক্ষা কর। হইয়াছে । মাত্র কয়েক 

জনের কাষেমী স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই আন্দোলন 
চালন! কর] হইতেছে । 

(১৬) পশ্চিম বঙ্গে হিন্দু র্লাধ্ীগঠনের দাবি পাকিখান 
দ্বাবিকেই সবর্থন করে। উভয় প্রস্তাব জাীয়তাবিরোধী এবং 

অর্থনৈতিক দ্বিক হইতে ক্ষতিকর । এক অঞ্চল হইতে অন্ত 

অঞ্চলে গমন বাস্তবতার দিক ছুইতে সম্ভবপর নয়। ফোন 

বিশেষ লক্প্রদায়ের নির্দিষ্ যাতৃভূমি ঘাবি মরীচিক! মাত্র 
শীরুক্ত নীহারেন্দু দর্ত মুষধারের ঝুক্তি এইক্প £ 

(১৭) বাংলাকে ভাগ করা হইবে কি না এই ভূয়া 
সমস্ত! লইয়! জাতীয়তাবার্ীদের মধ্যে বিভেদের লক্ষণ দেখা 
দিয়াছে। 

(১৮) বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন দ্বার! 
জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ভেদ হাটি হইবে এবং রুদলিম লীগের 
প্রতৃদের উদ্দেন্ঠ সিদ্ধ ছইবে। 

(১৯) নোক্বাখালীর ধবংসকার্ধ সত্তবেঙড বাংলার ব্বহুতয় 
অংশের হিন্দুর! বুসলমান ভ্রাত্ন্দ্দের সহিত একর শান্তিতে 
বসবাপ কমিতে লক্ষ হ্ইয়াছে। উদ্ভয় সম্প্রদায়ের বছু লোকই 
ইহা চান না। কিন্ত হুঃখের বিষয় সন্গ্র্ায় হিসাবে হিন্দুরা 
আজ মৃপলিন অত্যাচারে জর্জরিত মনে করিতেছে । নোয়া- 
খালী এই পৈশাচিক ঘটনার একটি হৃষ্টাত মাআ। 

উত্তর হিপাবে করেকটি কথ! বলা প্রস্বোদ । . লেগুলি 
মন্বয় অস্থায়ী দেওয়া গেল। | | 

(১) পশ্চিম বের ফুক্তরাষ্্রে প্রবেশে ঘাংলায় হিন্দুর প্রধান 
অংশ রক্ষা পাইবে । ইহাতে অভ অংশকে লাহাঘ্য করার 
ক্ষতাও স্বাধীন অংশের বাড়িবে। রক্ষার অন্ত কোনও ব্যবস্থা 

এ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই, কথায় আরম ও কথায় শেষ 
হইস্বাছে। 

(২) যে সকল অঞ্চল পাক্ষিস্বানে যাইতে ইচ্ছা করে 
তাহাদের বাধ! দেওয়ার বানিম্বত করার উপায় কিছুই দেখান! 
ফ্য় নাই, চেষ্টা তো ছুরের কথা | বঙ্গ বিভাগে বরঞ্চ খানিক 
অংশ পাকিস্থান হইতে বাচিয়! যাইবে এবং বঙ্গতঙ্গের নির্দিঃ 
পথ রহিয়াছে, অভ দিকে আছে ভূয়! কথা। 

(৩) স্বার্থীনতালাতের চেষ্টা অবসদ ও আত্মণবশ্বাসের 
অন্ভাবের পরিচায়ক ইহ! অতি অদ্ভুত যুক্তি । পশ্চিষ বাংলার 
অধিবাপীদিগের নিঞ্জের জীবন ও নিজের সন্তান সম্ভতির 

ভবিশ্তং সন্বদ্ধে ব্যবস্থা করার অধিকার আছে এ কথা বোধ হয় 

দত মহাশয়ের দলস্থ লোকে বিশ্বাস করেন না। 

(৪) ইহাও কৃটতর্কের ফাকির এক দৃষ্টান্ত । “সাম্প্রদায়িক তা 

জ্বাতীয় জীবনে একটি ঘটন। মাজে” | কত বড় ঘটনা এবং তাহার 

দ্বার! বাঙালী হিশ্বুর ভবিষ্বং কি ভাবে বিপনন তাহ! কি 
কাছাকেও বুঝাইতে হইবে ? সান্প্রধায়িক বিখেষ এক পক্ষের 
মধ্যে বাড়িয়াই চলিয়াছে ইহ! ত বাস্তব সত্য। সেইবিদেষ 

নিবারণের পথ এ পধন্ত দ্েখাইতে কেছই পারেন নাই। 

“অর্থনৈতিক ও পাজনৈতিক শক্তিতে আমাদের তাগ্য নিয়ন্ত্রণ 

করিবে" ইহ! সত্য, কি “ইহার কার্য নুরু হইয়াছে" ইহা 

সত্য নহে । বঙ্গ বিভাগ উদ্ত রাজনৈতিক পথ । 

(৫) ইহ সম্পূর্ণ ভুল । হিন্দু সামাদ্িক সাংক্ষতিক এক্যের 
কথা বহুচুপ্নে থাক, অদ্ভিত্নাশের চেষ্1 বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে 
এবং ক্রতবেগে আরও অগ্রসর হইতেছে ইহ! অধীকার কর! 
সঞ্তব নছে এবং সে চেষ্টা করিতেছে যাহার! তাহাদের কবল. 

হইতে কিছু অংশের বাঁচিবার চেষ্টাই বঙ্গ বিভাগে কয়া হইতেছে । 

 যাঙাঁলী হিন্দু পাধারখ সর্বস্বাত্ত হইয়া! গেলে-_ কয়েকজন হিন্দু 
চোন্বাকারবান্ী বা লীগের ও ব্রিটিশ সন্মকার়েনছ চাকার বাছে 
বাংলার “অর্থমৈতিক একা” কাহার ভোগে আলিবে? 

* » (৬) প্লম্পংশালী বর্ণকিন্দুগণ” কি বহতঙগের প্রস্তাবের 
বহুপূর্ব হইতে “রিত্র তপলীলী ও বর্ণহিন্দুদষের তাহাদের অধৃষ্ঠেন্ 
উপর ছাড়িয়া! দিয়া পশ্চিম বঙ্গে” দলে ঘলে চলিয়া! আসেন 
নাই? এবুড্ি ফি করিয়া লোক লমান্ধে উপস্থিত কর! হয় 
তাহাই জাম্চর্ধ । 

(৭) সম্পূর্ণ নিখায! কথ! । পশ্চষ বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৪১ 
সালে ছিল ১,৫৯,৬০,৪০২।. সবলপাইগুড়ি ও দবাঙগিলিং জেলা 

যোগ করিলে হয় ১,৭১,৬৮,৬৯৯। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে হিন্দুর 
সংখ্য! উক্ত ছুই জেল! বাহ দিলে হয়, ১,০১,৩২,১৯২। উদ্ত 
সুই জেলা ঘোগ করিলে হয় প্রায় ১,১৪১০০১০০০ । ছুত্তয়াং 

প্রস্তাবিত পশ্চিম বন্ধে দেড়্গুণের বহু অধিক বাঙালী হিচ্ছু 



থাকিবে। | এই হিধযা মুক্তি শেষ আরও অপরূপ । ঘদি সমান 
সবানই হইভ তবে পশ্চিম বঙ্গের হিচ্ছু খারধীনতা পাইবে 
নাকেন? শ্বার্ধীনতা কি গবন্দেন্টের কণ্টাউ না কারবারের 
হিস্সা? 

(৮) এই অপরূপ মুক্তির জালোচনাই বৃধা। “নুস্থ ও 
সবল জাতি গঠনের প্রচে্]” কোন কজন! রাজ্যের ধূমজালে 
আন্বত আছে, তাহার বান্তব জগতে কোনও চিহৃই নাই, অথচ 

তাহার জ্ পশ্চিম বঞ্গকে ধানখত লিখিতে হইবে । বরঞ্ 

প্রস্তাখিত বিভাগে বাঙালী জাতীয়তাবান্ধীর শতকর! ৬০ ভাগ 
লীগের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া *নুস্থ ও সবল জাতি গঠন” 

করিবার সুঘোগ পাইবে । 

(১) এই হুদ্তিও বাঞ্জে তর্কের সামিল। পশ্চিম বঙ্গ 
পৃথক হইতে চাহিলে সমস্ত যুক্তর1& তাঙাকে সাহাঘ্য করিতে 

সমর্থ হইবে। ইহার ম্পঞ্ঠ নির্দেশ রছিয়াছে । অন্ত সকল বিষয়ে 

পশ্চিম বঙ্গের বঙ'যানে ক্ষমতার অন্তাব। খ্বার্ধীনতা পাইলে 

সে ক্ষমতা আসিতে পারে । 
(১০) উত্তম কথ! | কিন্ত পথ ও উপায় কি? এবং 

এ চেষ্টার লাফলেযর আশা! বঙ্মানে কত 1? হিন্দুর “নাগরিক 
অধিকার দাবী ও ভোগ করিবার ক্ষমতা" কতটুক্ বাকী 
আছে? সব শেষ হইয়া গেলে এবং যে পথ এখন খোল! 

আছে তাহাও হারাইয়া ফেলিলে তখন কি হইবে ? 

(১১) আনব ভবিষৎ বন্ড! নছি। তবে যেন্ভাবে এই 

তর্কবাঙশগণ সমস্ত দেশফে অকৃল পাথারে ভাগাইবার চেষ্ট 

করিতেছেন তাহাতে আমর! বলিতে বাধ্য ষে বঙ্গবিভাগ না 
হইলে এ প্রপ্নের উত্তর একমাত্র লীগের কর্ণবারগণ দিতে 

পারিবেন । বাঙালী হিন্বুর এখনও কোনও কথ! প্রায় গ্রন্থ 
হইতেছে না, তখন একেবারেই হইবে ন1। 

(১২) ইহা! মিথ্যা কথ! এবং ধাহারা একথ! বলিতেছেন 
তাহাদের লক্দ! হওয়া! উচিত ধে অন্ধের অনিষ্$ করার জন 

তাহার] এরাপ ব্বিখ্যা মুক্তির অবতারণ! কিতেছেন। 
(১৩) ইছাও ভয়জনিত তর্ক। বর্তমানে বাস্তব অস্তিত্ব 

খাফে কিনা সন্দেহ, সেস্থলে ভবিষ্যতের কান্মিক অবস্থার 
ভয় বিবেচনার অভাবের লক্ষণ। 

(১৪) খঁতিহাদিক তর্ক করার বথে& অবকাশ জাছে। কিন্ত 
সহ্জ কথ! এই যে পশ্চিম বঙ্গের লোক কোন পথে যাইবে সে 

কথ! বলিবার অধিকার একমাআ পশ্চিম বঙ্গবাশীদের আছে। 
(১৫) ইাও মিথ্যা কথা । (১২)নং হুক্তির উভয় দেখুন। 
(১৯) তর্কের খাতিয়ে বল! যায় ঘে লীগ দল মন্্রীচিকাকফে 

প্রায় বাস্তবে আনিয়াছে.। তবে ইহ! সহদ্গ উত্তর যে এই বিভাগ 
সাক্দ্র্ায়িক হিসাবে হইতেছে লা, হইতেছে জাতীয়তাবাদ 
ও বুক্তয়া& সমর্থনের ছিসাবে। নুতরাং এই প্রস্তাব পাকিস্থান 
বিস্বোধী। 
(১৭) ইহ! অঙমাঞ্ায় ঠিক কিন্ত সেইজন্য কি পদ্চিদ ব্ফ 

দাপত্ব বন্সণ কিযে? 

_ বিবিধ প্রস-_বঙতঙগ অন্দে জীযুকত শিরগচজ্ বন্ধুর বক্তব্য 
ক এটি এটিও উপ রস নাজ এ ও হর আটক এর পন পে ক চি জডএ », 
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(১৮) সািরিনাগজরিস ডি 
(১৯) বাগ জগং ছাড়িয়া শধু কজনার ক্ষেতে বিচরণ 

করিলে কি হয় এরই যুক্তি তাকায় একছৃষ্ঠান্ত। 

বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থর বক্তব্য 
পাবনা ছ্মায়েতপুরে এফ সভায় জ্ীযুক্ত শরংচক্্ বনু বঙ্গ- 

ভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে তাহার অভিমত ব্যক্ত কমি! বলেন, 
“কিছু লোকের ইচ্ছ! যে বাংলা! বিভক্ত হওয়! উচিত দেশের 
এক শ্রেনীর লোক--হুর্ভতাগযবশত: তাছার! গেন্গন ভোগী ও 

বিলাপীর দল- সাধারণ বাঙালীর মনোভাবের কোন খবরই 
রাখেন না। তাহার! ভাথাদের ব্যভিগত স্বার্থের জঙই 

বাংলাকে ভাগ করিতে চাছেন।” ন্বৃহতর বাংল! ও ঘ্বহর 
ভারত গঠনই মেতাঞ্জীর কাব্য ছিল এই কথা বলির! গ্রীযুক্ত 
শরংচজ্ বনু বলেন ঘে তিনি নিজেও প্রীহট, লিংভূম, মানতুম 
ও পুণিক়! প্রভৃতি বাংল! ভাষাভাধী জেলাসমূহ বাংলার সহিত 
মুক্ত করিতে চাছেন। তিমি এই বলিয়! সকলকে সতর্ক 

করিয়া দেন যে এই মনোরম বঙ্দেশকে ভাগ কন্ষিবার অন্ত 
যদি কোন চেষ্টা হয় তবে আবার এক শক্তিশালী আন্দোলন 

সুরু হইবে এবং সকল শ্রেণীর লোকই এই আন্দোলনে যোগ 

-িবেন। সবশেষে তিনি বলেন, “আমর! সফলেই বাভালী। 

পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসীর! সম্মিলিত ভাবেই বলবাস 
করিবেন। ধার! একসঙ্গে বসবাপ করিতে চান ন! 
তাহারা যেন পিঅরাপোলে চলিয়! যান্ন। বাংল! কিছ] ভারত 
বিভক্ত হউক ইহা! আমর! চাই না।” 

শ্ীয়্ি শরংচজ্র বন্ুর মন্তব্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই ঝল। 
টলে। কিন্ত আমর] এখন কেবলমাত্র ঠাহাকে কিছু অঙ্ছরোব 

করিয়া এ অগ্রীতিকর প্রপঙ্গ শেষ করিব। বনু মহাশয় 
সন্প্রতি কিছু দিন এক বল অন্ুচনের কথাই শুনিতেছেন শ্রবং 

তাহাদ্েরই পরামর্শে চঙিতেছেন। ইহার কল শেষ পর্যপ্ত 

কি হইবে সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ মাই। বাংলার 

ভাগ্য নির্ণয়ের এখন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত । পশ্চিম বন্ধে ও উভয় 
বঙ্গের অংশবিশেষে স্বাধীনতার পতাক! উড়্াইবার জুযোগ দেখ! 

দিষ়্াছে। যাহার! ছলে, বলে বা কৌশলে এবিষয়ে বাধ! 

দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাছার। শুধু পশ্চিম বঙ্গের নছে, 
সমস্ত বাঙালী হিন্দুর শত্রু । এই শক্রত বিশেষে অন্থস্বাগ্রস্ত, 
কিছু ভয়জনিত এবং কিছু বিবেচন! বুদ্ধির অভাবজনিত । 
কারণ যাহাই হউক এই নুযোগ হারাইরা সমস্ত বাঙালী 

যদি দালত্বে নিমক্ষিত হয়, তবে ইতিহাস বলিবে যে পরশ্রী- 
কাতর, হিংসা ধিদ্বেষপরারণ, গোমুর্খ বাঙালী জাতি কয়েকজন 

বিশ্বাবঘাতক চক্রান্তকার্ীর় ফাদে পড়িয়া সোনার দ্ুযোগের 
সময় বাকৃছুদ্ধে কার্টাইল। ব্গু মহাশর়কে অনুরোধ এই যে 
ভিনি উপযুক্ত লোকের সফতি পরাধর্শ করিস! সুবিবেচমার 
“সহিত কার্যক্রম আরঘ্ত করুন। যাহারা! তাহাকে বুধাইয়াছে 
যে এই বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাব আসিয়াছে কেবলমাত্র পেদনতোঃ 
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বিলাসীিগের নিকট্ট হইতে, তাকান যে কত বড় মিথ্যাবাদী 
তাছা তিনি ঘন অন্ুলষ্ধান করিলেই জানিতে পারিখেন। 
তিনি নেতাজজীর নাম কিয়! স্বহভর বনের কথ! বলিয়াছেন। 
নেতাঙীর লাহল, আত্মঘলিধান, কার্ধক্ষমতা ও অনাসক্তির 
সহ্ম্র ভাগের এক ভাগও আছে এইরপ কে আছে আজ 
বাংলাছেশে যে এ উদ্বে্ঠ সফল করিবে ? বৃহ্ত্ধর বাংল] একত্র 
ও স্বাধীন না হইলে সারা বাংলাষেশে ম্বারীনতার আলে! 
প্রবেশ করিতে পারিবে না, এ কথ! শ্বাধীনতার় ছলত্ত পাবকের 
প্রতীফ যে নেতার্জী, ডাহার মনে স্থান মাত্র পাইতে পারিত 
কফি? পশ্চিম বঙ্গ শ্বাধীন যুক্তরাষ্্রে সংযুক্ত হইলে নেতাছীর 
উদ্দে্ সফল হওয়ায় পথই পরিক্ষার হয় কিনা একথ! শ্রীযুক্ত 

শরৎ চত্ বন্ছ বিচার কিয়] দেখুন | 

বাংল! বিভাগ সম্বন্ধে সদ্দার প্যাটেল ও 
পণ্ডিত নেহরুর অভিমত 

কেজীয় পরিষদের-বাংলার সদন্তগণ সর্দার প্যাটেল ও 
পঙ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন । ব্রিটিশ গবন্দেণ্টের 
সাম্প্রতিক ঘোষণার কলে বাংলার হিন্ুদের অবস্থা কি 
ধাড়াইয়াছে তাহার! তৎসম্পর্কে আলোচন! করেন । 
আলোচনাকালে সর্দার প্যার্টেল ও পণ্ডিত নেহরু এই মত 

প্রকাশ করেন যে, স্ভারতের নুতন বড়্লা্ট আসিবার সঙ্গে . 
সঙ্গেই ক্ষমতা হস্তাত্তর কার্য আরত্ত হইয়া যাইবে । এক্ষণে 
ঘাংলার জাতীয়তাবাদীদিগকে স্থির করিতে হইবে যে, তাহারা 
“সান্দ্রদায়িক সরকারেশর অর্ধীনেই থাকিবেন, না অভাভ 
কংখেস প্রদেশের মত শক্তিশালী কেজে যোগ দিবেন । 

কয়েকজন বিশিষ্ঠ দন্ত বলেন, প্রয়োন্বন হইলে বাংলাকে 
ছুইটি খতন্র প্রদেশে বিভাগ কর] ধাইবে এবং ইফাতে কোন 
কিছুই বাধার হুষ্টি করিবে না, আমরা এ বিষয়ে পূর্ণ আশ্বাস 
পাইয়াছি। কংগ্রেস আশা! করেন যে, বাংলার হুইটি প্রদেশই 
কেন্দ্রে যোগ দিবে । তবে লীগ গণ-পরিষদে যোগ না দেওয়ার 
দ্বরুণ উচছা যঙ্দি সম্ভব না হইয়া! উঠে তবে পশ্চিম বঙ্গ অবন্ঠই 
কেজে যোগ ॥ 

বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের . 

কলিকাত! হাইকোর্টের পঞ্চাশ জন ব্যারিষ্টান্ন বঙ্গ-বিভাগের 

জাবি জানাইয়া এবং উহার সমর্থনে ঝুকি প্রদর্শন করিস 
একটি বিব্বতি প্রকাশ করিয়াছেন। 

বিশ্বৃতিতে বল! হইয়াছে £ সংখ্যাগরিষ্ঠ অমৃসলমান অঞ্চলে 
একটি প্রদেশ গঠনের অন্ত যে আন্দোলন চলিতেছে, আমরা 
তাহা সমর্থন করিতেছি । আমরা ঘে সকল কারণে এরই ঘাবি 
সমর্থন করিতে বাধ্য ছুইতেছি তাহা! এই £--৫১) আমতা 
জাতীয়তা ও গণতঘ্ত্রের আদর্শে একটি রা্রগঠম করিতে চাই । 
এই রা যুক্ত নির্ধাচন, প্রাপ্তবয়ক্ষদের ভোটাধিকার 
(প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট) ও সংখ্যালধিছের পূর্ণ রক্ষা 
ব্যবস্থা থাফিবে এবং প্রত্যেক নাগছিক চিত্ত! ও পুজা্চনায় পুর্ণ 
স্বা্থীনত! ভোগ করিবে ; (২) একটি শক্তিশালী ও জাতীর়তা- 
বারী বাংল! প্রদেশ. গঠিত হইলেই পূর্থবন্দের অত্যাচিত 

- গববার্সী ১৬৫৩ 

সংখ্যালগিষ্জছের কার্ধকত্ী রক্ষা-ব্যবস্থা হইবে ॥ (৩) অভা 
বিষয়ের সহিত সাক্খদারিক নির্বাচন ব্যবস্থার বিলোপলাধন, 
একটি জাতীয় দৃম্্ীপ্! গঠন, অধিফত্ত ল্কান্মী ঢাকুক্বী এবং 
শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে সাপ্পরঙ্গারিকতার মুলো- 
চ্ছেদবের জন্চ আমর] যে ভায়সত দাবি জানাইয়া আসিভেছি, 
বূসলিষ লীগ তাহাতে কর্ণপাত করিতে রার্থী নয়; (৪) যে 
সাম্প্রদায়িক গবর্ষেন্ট আমাদিগকে পু ও ধ্বংস করিতে চায় 
আমর! তাহাদিগকে কর হিতে কাজী নই । অধিকন্ত আমাদের 

জাতীয় জীবনের কাঠামো ধ্বংল করাই যে সাক্্ুদার়িক 
আইনের লক্ষ্য আমরা তাহা! বন্ধ কম্সিতে চাই; (৫) 
আমরা বাংলার বত'ননান গবন্ষেন্টকে ক্ষমতা হস্তাস্তরের ঘোর 
বিরোধী; (৬) পাকিস্থানে আমাদের বিশ্বাপ নাই; 
কাজেই কোনও জাকায়ে আমাদের উপর উহ্! চাপাইয়! 
দেওয়া হইলে আমরা উহার প্রতিরোধ করিব। আমরা 
স্বেচ্ছায় সর্বভারতীয় ইউনিয়নের দন্ত ফ্সাবে থাকিবার অত 
সঙ্বগ্পবন্ধ) (৭) আমরা বাংলার সংস্কতি এবং বাংলার 
যহাপ্রাণ সভ্ভানদের ত্যাগ ও সেবার দ্বার! যে সকল জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়্াছে তাহ! রক্ষণ করিতে চাই; (৮) 
আমরা আমাদের মাতৃভ্মিতে জ্রীতদাসের ভায় বাস করিতে 
চাই না। আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার ছিসাবে স্বাধীন- 
তার দাবী, জানাইতেছি । আমরা! এক দাসত্বের বিনিময়ে 
অভ দাসত্ব না!। 

বাংলায় আবার অন্নকষ্টের আশঙ্কা 
বাংলার নানাস্থানে এখন হইতেই এমন ভাবে চাউলের দর 

বাড়িতে দুরু হইয়াছে যে লোকের মনে আবার গুরুতর অন্ব- 
কষ্টের আশঙ্কা দেখ! দিয়াছে । নোয়াখালী, করিদপুর প্রস্ভৃতি 
পূর্ধবঙ্গের থাটতি জেলার স্থানে স্থানে চাউলের অন্ভাব এত 
তীব্র হইয়াছে যে দন্নিপ্রদের ও নিয়-মধ্যবিভদের--পক্ষে চাউল 
সংগ্রহ ছুঃসফ্ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। বাংলার লীগ মন্ত্রীরা এই 
যুল্য স্বদ্ধির মানাবিধ ব্যাখ]া করিয়া অবস্থার গুরুত্ব লাঘব 
কছিবার চেষ্ঠা করিতেছেন। গ্রাম-গ্রামাস্তরে কিরিয়! জন- 
সাধারণের লেবকগণ যে বিবরণ দিতেছেন এবং বিভিন্ন লংবান্দ- 
পদ্ররে চাউলের মূলোর যে বিবন্ণ প্রকাশিত হুইতেছে লোকে 
তাছাই বিশ্বাস করিবে, না মন্ত্রীদের ফাক! কথায় আস্ব। স্থাপন 
কমবে? সাংবাধিক বৈঠকে সিভিল সাপ্লাই কমিশনার মিঃ 
এস, এন. রায় বলেন, 

বাংলার চাউল যাহাতে বাংলার বাহিয়ে চলিয়া! যাইতে ন! 
পারে ব! উদ্ধত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে চোয়াই ভাবে না 
যাইনে পারে, ভাছার অভ পাহার! দিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ছইটি উপায়ে গবরন্গেষ্ট মুশকিল হইতে আগাম 
পাইতে পারেন । একটি হইতেছে লমগ্র বাংল! দেশটাতেই 
চাউলের বরান্ব-প্রথ! প্রযর্তন করা এবং বন্ধুতদারদিগফে চাউল 
বিক্রয় কল্পিত বাধ্য কর1। দ্বিতীয় উপাহটি হইতেছে যেখানে 
চাউলের চান পড়িবে সেখানেই ক্রুত চাউল পাঠাইয়া দেওয়া 
এবং বেশী দামে বাহার! বিক্রয় করে তাহাদিগের সহিত প্রতি- 
যোগিতা কথির! কম দাষে বিক্রয় কা । ভবেই প্রতিযোগীরা 
ঘাম কমাইতে বাধ্য হইবে। 



চৈত্র 

বাংলার লীগ সরকারের অকর্ষণ্য ও অপহার্থ কর্মচারী 
বাহিনী লইয়। প্রথমটা কর! অসস্ভব এবং করিলে উহা! এক 

পরের লোকের পক্ষে দারুণ নিপীড়নের যন্ত্র হইয়া উঠিবে 
ইঞছাতে সঙ্গে করিবার কাম্সণ বিশেষ নাই। তদপেক্ষা 

দ্বিতীয় পন্থা! অবলম্বন কর! অনেক সহজ এবং ইছাতে ছাতে 
হাতে কল কলিবারও সম্ভাবন! রহিয়াছে । ময়মনসিংহে মাস 
খানেক আগে চোরাকারবারীদের সমবেত চেষ্টায় চাউলের 

দ্র বাড়াইয়া তোলা হইয়াছিল । তৎকালীন ম্যাজিগ্রেট মিঃ 
দৃত্রর্বী চৌধুরী তাছাদিগকে শায়েস্তা! করিবার জন্য শেষোক্ত 
পন্থা! অবলখ্বন করেন। কলিকাত! হইতে চাউল আনাইয়া 

তিনি নিষ্ন্ত্রিত দরে নিজের ব্যক্তিগত তত্বাবধানে বিক্রয় 
আরত করিবামাত্র চোরাকারবারীরা ভীত হইয়া] সস্তায় চাউল 
বাজারে ছাড়িতে আরত্ত করে। এই ধরণের কত'ব্যপত্বায়ণ 
ও প্রজাদরদী লোককে দাতিত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা লীগ 
সরকারের ইচ্ছা নছে, দুতরাং অজ দিনের যধো চৌধুরী 
সাহেবকে জেলা ম্যাজিগ্রেন্টের পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। 

নূতন আইন ও সাম্প্রদায়িকতা 
বাজেটে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বেলী বেশী টাক! বরাক্ম করিয়া 

এবং সিভিল সাপ্লাইয়ের মারফত পুরনো ও সুপরিচিত ব্যবসায়ী- 

দের অসুবিধায় ফেলিয়া! সান্প্রদায়িক কারণে নুতন ভূ'ইক্টোড়- 
দের রাজ হাতে লাইসেন্স দিয়! পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার কাজ 
চলিতেছে । শাসন বিভাগে, বিচার বিভ্তাগে, রেশন ও সরবরাহ 

বিভাগে, শিক্ষা! বিভাগের উচ্চতম পদগুলিতে মুসলমান নিয়োগ 
অনেক দিন হইতেই এমন ভাবে চলিতেছে যেন বাঙালী হিচ্ছু 
কোনক্তমে কোন জমতাপূর্ণ পদে না থাকিতে পারে । সাম্ষ্র- 

ঘ্বায়িক মন্ত্রীগুল কায়েম হওয়ার পর হইতে এই কার্য 
চলিতেছে । শুধু সরকারী বিভাগগুলিতে নয়, কলিকাতা! 
কর্পোরেশনের উপরও লীগ-যন্ত্রীমগ্ুলের ক্ষমতা প্রবল করিবার 
জঙ আয়োজন হইতেছে । প্রকাশ, বাংলা-সযর়কার কর্পে- 

রেশদ আইন পর্িবতর্ন করিয়া এমন বাবস্থা করিতে 

চাহিতেছেন যাঞ্ছার ফলে কর্পোরেশনের চীক এক্সিকিউটিভ 

অফিসার, চীফ ইধ্রিনিয়ায় প্রভৃতি পদে কর্ষচারী নিয়োগের 
সম্পৃণ ক্ষমতা বাংলা-সন্বকারের হাতে চলিয়া আসিবে । 
বর্তযাম আইনে এ লব পদে কর্চান্ী নিয়োগের ক্ষমতা 
কর্পোরেশনের আছে কিন্ত এ নিয়োগ বাংলা-সরকায়ের 
অন্থুদোষষমসাপেক্ষ । দাইন পরিবত'ন করিয়া লীগ গবন্ধেন্ট 
শিক্বোগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে আমিতে উদ্যত 
হইয়াছেন । নিয় প্গুলিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্ত পাঘজিক 

সাঁতিগ কধিশনের ভায় একটি কষিশন গঠদেরও প্রন্তাব 
হইয়াছে । এই আইন পাস হইলে জঅরফারের উদ্ত ক্ষষতা 
কর্পোরেশন ছাড়া ছিউনিলিপ্যালিটিগুলিয় উপয়েও বণ্তিবে। 
ফলিকাভায় এবং পহরগুলিতে লীগের ক্রট মেরিট নাই বলিম্বা 
পু ২ 

বিবিধ প্রসঙ্গ-_ নূতন আইন ও সাম্প্রদায়িকতা 

বাংলায় লীগের অভিযানে এখন আর চক্ষু ল্জার লেশনাজ 
নাই। বাংলায় পরিপূর্ণ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় লীগ 
ফোন লময়েই গোপন করে মাই এ্রবং পাকিস্থান প্রতিটিত 
হইলে মুসলমান ভিন্ন অপর সকলের অবস্থা কি হইবে তাহ 

নোয়াখালীতে দেখাইয়াও দেওয়া হইয়াছে । বাংলায় লান্্- 
ঘায়িক অন্থপাত সমগ্র প্রদেশের ক্লাবে বেশী হইলেও পশ্চিম 
বঙ্গে এবং উদ্ভয় বঙ্গের পশ্চিম ভাগে হিন্দুর অন্থপাত অনেক 
বেশী । মুুপলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগ্ডর পূর্ববঙগে এবং উত্তর 

বঙ্গের পূর্বভাগে। পূর্থবন্গের ক্রট মেজরিটির জোরে হিন্দু 
প্রধান পশ্চিম বঙ্গে কি ভাবে লীপ-্রতৃত্ব কায়েম করিবার চেষ্া 
চলিতেছে তাহা] বিশেষ ভাবে বিবেচন! কর দরকার়। কঙি- 

ফাতা, পশ্চিম বধ এবং উত্তর বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্লগুলগি 

গ্রাস করিবার চে&1 লীগ প্রকাণ্ডেই করিতে আরম করিয়াছে। 
কলিকাতার পুলিস বিভাগ কি ন্ডাবে দখল কর! হইয়াছে 
তাহার পরিচয় আমর! দিয়াছি। ইহার পর আরও পরিষত'ন 
ঘটিয়াছে। অভিযোগের তদত্তের ভার কলিকাতায় সাত জন 
ভিভিসনাল ইনৃম্পেষ্টরের উপর ভত্ত আছে, হঁহফাদের এক 
এক জনের অধীনে তিনটি ব1 চারিটি করিয়া থানা থাকে । 
ইহাদের যধ্যে এখন ছয় জন মুসলমান এবং এক জন মাত্র হিচ্ছু। 
শেষোক্ত ইন্ন্পেক্টরের অধীনে আছে মাত্র ২টি থানা, অবশিষ্ঠ 
২৩টি থান! মুসলিম ইনৃন্পেষ্টরদের হাতে । জেলা হইটির 
ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কষিশনারঘ্বয় এখনও রুসলমানই রছিয়াছেন। 
এবং হঁহাদেরই উপরে সমস্ত থানা পরিচালনের চরম ছবাস্িস্ব 
অপিত আছে। থানাগুলির অর্ধেকের বেশীতে রূসলঘান 
অফিসার-ইন্-ঢার্জ মোতায়েন ফর] হইয়াছে। হহার্দিগকে 

মুসলমান না বলিয়া পাকিস্থানী সৈনিক বলাই অধিকতয় লগত, 
কারণ দেখ! গিস্বাছে যে কোন মুসলমান কর্মচান্ী সাম্গ্রধাত়িক 

উদ্দেন্ভড লিদ্ধির জন্য বিবেক বিসর্জন দিতে না চাহে 

তাহাদিগকে অবিলম্ষে সরাইয়! দেওয়া হয়। 
বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষা বিভাগ গ্রাস করিয়া! কিভাবে 

স্ুক্দাত্মতি বালক-বালিকাদিগকে উহ্-মিশ্রিত খিচুদ্ঠী বাংলা 
শিক্ষা দেওয়া! হইতেছে, কেমন করিয়া তাঙাদিগকে মোক্গা- 

শ্রেধর শিক্ষকদের নিকট হইতে হিচ্ছুবর্ম শিক্ষ! কম্পিত বাধ্য 
করা হইতেছে তাহাও জামর! দেখাইয়াছি। মাধ্যমিক শিক্ষা 

বিল পাস করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিভালয়কে পছু করিবার এবং 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভায় উচ্চ ইংরেজী বিভালয়গুলি দখল 
করিবাক্স আয়োক্ষন দীর্ঘকাল ঘাবং চলিতেছে | সমগ্র শাসন- 
যন্ত্র লীগের কবলে, জেল! ম্যাজিগ্রেটের পদে তিন-চানলিটির 
বেখী বাঙালী হিন্দু মাই। জেলা বোর্ডগুলিও লীগের কবলে । 
নৃতন একটি জাইন করিয়। জেলা-বোর্ড নির্বাচনের বভর্মান 
ঘৌথ দির্বাচন ভাতিযা সান্জ্রদারিফ পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের 



4৪২ 

চেষ্টা হইতেছে । এখনই এগুলি লীগের এক একটি ছাট, 
সকলের ঠীকান্ব কিন্ত বিশেষ শ্রেণীর খার্ধে নলকুপ বসানো) 
রাস্তা মেরামত প্রভৃতি তো এখনই চলিয়াছে, এই জাইন পাস 
হুইলে মুসলমান প্রধান জেলাগুলিতে করের কড়ি গুনিয়া দিয়! 

পড়িয়! পড়িয়া মার খাওয়া ছাড়া! হিন্দুর জার কোনই কাজ 
থাকিবে না। জেলা-বোর্ভের উপর সরকারের প্রাধান্য যথে&, 
ভবিষ্যতে উহা বাডিবে বই. কমিবার সন্ভাবন! দেখ] যায় না। 
যেখানে নির্বাচনের দ্বারা চেয়ারম্যানের পদে লীগওয়ালা 
বসিবার সম্ভাবনা! নাই সেখানে জেলা-বোর্ড নির্বাচন বদ্ধ 

রাখিয়া সরকার কর্ডক হনোর্নীত পাকিস্থানী চেয়ারম্যানের 
ফাতে বোর্ডের কর্তৃত্ব ছাড়িয়! দেওয়ার দৃষ্টান্ত কিছু নুতন নয়। 
বিচার বিভাগেও এই অবস্থা ক্রমশঃ জাসিতেছে। কলিকাতার 

ছোট আদ্দালতের সব কয়জন জজই মুসলমান, এক জন মান 
তপশীলী হিন্দু। প্রেনিভেন্সি ম্যাজিগ্রেট্টের পদেও ইংয়েজ ও 
সুসলমানেরই প্রাধান্য, বাঙ্ডালী হিন্দুর স্থান নাই। 

শাসন বিভাগের উচ্চপদে নিয়োগে বাভালী হিন্কুর 
বিযোধিতা আরও একটি ব্যাপায়ে সন্দ্রতি প্রকর্ট হইয়াছে । 
মৃতন ছুই জন বিভাগীর কমিশনার কয়েক দিন জাগে নিযুক্ত 
হইয়াছেন, তব্বব্যে একজন মাত্রাজী অপর জন ইংরেজ । ছুই 

জনেরই উপরে কয়েকক্বন বাঙালী হিচ্ছু সিভিলিয়ান রহিয়া- 
ছেন। তাছাদিগের দাধি অতিক্রম করিয়া তালিকার মীচের 
ত্বিক ছুইতে এই ছুই জনকে বসাইবার একমাত্র এই অর্থই 

হইতে পারে যে বুসলমান যদি না পাওয়া যায় তবে বাঙালী 

হি ভিন্ন আর বা্ছাকে হউক নিযুক্ত কর! চলে। 
উচ্চপদ্দে যুললমান নিয়োগে আমাদের আপভি ইহা! সত্য 

নছে। যোগ্যতান্ব মাপকাঠিতে বিচার করিয়া! উপযুক্ত মুসলমান 
কর্মচারী নিযুক্ত করিলে আমরা! আপনি করিতাম না । নিছক 
লান্গ্রদদারিক কারণে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সুবিধার জভ অযোগ্য 
কর্মচারী নিয়োগের আমর! ঘোর বিরোধী । কারণ অযোগ্য 
লোকের পক্ষে উদ্চপদে বহাল থাকিতে হইলে উপরওয়ালার 
তোষামোষ ভিন্ন অন্ত উপায় নাই, এবং এই ছুযোগে পাকিস্থান 
প্রতিষ্ঠায় অভিলার্ধী মন্ত্রীরা ইহাদের দ্বার! বিবেকবিরুদ্ধ কাজ 
করাইয়া লইতে অন্গবিবা বোধ করেন না। নিরপেক্ষ ও 

কত'ব্যপরায়ণ বুসলমান কর্মচান্রীর উপরেও যে শাসন কার্ধের 
ভার দিয়া মন্ত্রীর! নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, ময়মনসিংহের 
ব্যাজিগ্রেট মিঃ নূত্ন্ববী চৌধুস্বীর অপলারণ তাহার প্রন 
দৃষ্টান্ত । | 

যুসলিম সংখ্যাঞ্তর এলাকায় মুসলিম কর্মচারী দেওয়া 
হইতেছে--কারণ উহা তো নুসলমামেরই এলাকা । ফোন 
হিন্ছু কর্মচারী এরপ স্থলে কোন কারণে (মাভায়েন হইলে 
স্থানীয় লীগ হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে লরাইবার দাষি উঠে 
এঘং লীগ মন্ত্রী্াও ব্লীর আদেশ দিতে কুষ্ঠ! বোধ কষর়েন 
না। হিন্দু প্রধান এলাকাতেও লীগ-মার্কা কর্মচারী বাড়ানো 

প্রবার্মী ৃ ১৪৫৩ 

হইতেছে, কারণ সেখানে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থরক্ষ! করিতে 
হইবে | গাছেরও খাইব, তলারও কুড়াইব, কিন্ত গাছে, উঠিবার 
পরিশ্রম তে! করিবই না বরং অপরকে দিয়! ফল পাড়াইয়া 
লইব-__লীগের এই নীতি বাংলাদেশের কেন, ভারতবর্ষের 
সর্বজই প্রশ্রয় পাইয়। মাত্রা ছাড়াইয়। উঠিয়াছে। পশ্চিম 
বাংলার জেলাগুলিতে ম্যাক্ধিগ্রেট, সিভিল সাপ্লাই অফিসার, 
পুলিশ নুপারিপ্টেখেট, দারোগা, এমমকি লরকানী ্কুল- 

মাষ্টারদের মধ্যেও মুসঙগমানের সংখ] ক্রমশই বাড়িতেছে। 
জাতীয়তাবাদী বাঙালীর মেরুদঙ ভাগিবার জঙ তাহাকে 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তয়ক্ষেত্র হইতে বিভাড়িত কর! 

হইতেছে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষ/ বিকৃত করিরা 

তাাকে গোড়া! হইতেই দেছে ও মনে পন্নু করিবারও চেষ্টা 
হইতেছে । ইহাই পাকিস্থানী অভিযানের মূল স্থত্র। ইংরেজ 
শাসনের প্রান্কালে যে সতর্কতার সহিত বাংলার শিক্ষা বিভাগ 

ইংরেজ নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল, আজ লীগও ঠিক 
তাহাই করিতেছে । যে কারণে ইংরেজ সেদিন পাঠ্য পুত্তক 
প্রণয়ন; ছ্ুলের স্থান ও সংখা! নির্ণর প্রভৃতি ব্যাপারে ভেন মৃি 

রাখিত, সরকারী অর্থ সাহায্যের প্যাচে ও পরিদর্শনের চোটে 
স্ুলে কোনরূপ স্বদেশপ্রেম প্রচার অসম্ভব করিয়! ভুলিত, ঠিক 

সেই কারণে বং দেই ভাবে লীগ আনু শিক্ষা-সংহারে প্রেত 
হুইয়াছে। এই অবস্থা আর দশ বংসর চলিতে দিলে দেশের 
ভবিষ্যং বংশধরদের যে কোথায় আসিয়া ্াড়াইতে হইবে 
নেতার! আজও তাহা উপলব্ধি করিবার লময় পান নাই। 

ইংরেজের আক্রমণেয় জের অপেক্ষ। লীগের জাক্রমণ অনেক 
বেশী ব্যাপক, উহার ফলও অনেক বেশী সুহূরপ্রসারী হইতে 
বাধ্য। ফেননা এই আক্রমণের গোড়ার ইংরেজের কৃটবুদধি, 
জোর, বুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সহায়ক বাতালী হিন্দুর 
নিদারুণ বুদ্ধির অন্তাব । 

:_ বৈষয়িক ক্ষেত্রে বাঙালীফে কিভাবে পন্ু করিয়া আনা 
হইতেছে তাহা! তো! সর্ধআ দৃষ্ঠবান । কন্টেযোলের বেড়াজালে 

' পড়িয়া প্রতিটি মান্য চাউল, জার্টা, তেল, চিনি, কাপড়, 
কেরোসিন প্রস্ভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জব্যের় জন্য হায় হায় করিয়া 
ঘুরিতেছে। মানুষের সকল শক্তি আছ অর্থোপার্জনে এ্রবং 

প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় ত্রধ্যসংগ্রহে নিঃশেষ হুইতেছে। 
দেশের কাছে মন দিবার সমস্ব ঘুষ ফম লোকেক্গই আছে। 

তার উপর পারমিট বিতরণের কৌশলের দ্বায়্! হিন্দু ব্যবলান়্ী- 
দের পিষিয়! হাপ্সিবার ব্যবস্থা চলিতেছে । লাইলেজ, পারমিট 
প্রভৃতি ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য অলস্ভব কছিয়া! রাখিয়া সফল 
ব্যবসায়ীকে লীগের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখ] হইয়াছে। পারছি 
বিতন্বণ চলিতেছে সান্্রায়িক-কান্বণে ও লাশ্্রদায়িক ভিডিতে। 
আমন! ভনিতেছি যে নান্গিকেল তৈলের পারধিট লান্্রহারিক 
ভিদ্িতে বিতরণ গুরু হুইকসাছে এবং মোট তেলের শতকরা 
৬০ ভ্তাগ মূললমান শ্রবং ৪০ ভাগ হিন্দু ব্যবসানীদের দেওয়! 



চৈত্র 

হইতেছে । কোন্ ব্যবসান্ীর় চাহিদা কত অথবা! কে কি 
কার্ষে উ্া ব্যবহার করিবে তাহার কোন সন্ধান না লইয়াই 
শুধু জান্ত্রদায়িক ভিভিতে তেলের পারমিট বিলি করার 
আয়োজন হইতেছে । ভারত-সরকার ভীল কণ্টেল ভুলিয়া 
দিয়াছেন, কিদ্ক বাংলা-সরকার উহ! বজায় রাখিয়া উচ্াকেই 
লোহার ব্যবসা হইতে বাগালী বিতাড়নের যন্ত্রে পরিণত 

করিয়াছেন । পুরান ব্যবসায়ীদের পক্ষে লোহা পাওয়া 
ছঃসাধ্য, কিন্তু ভূইফৌড় নুতন ব্যবসায়ীদের নিকট সান্্রদায়িক 
কারণে উহ! সহ্জলভ্য । মফঃম্বলের লোকের পক্ষে ঢেউ-টিন 

একাস্ত প্রয়োজন । উহ্থারও বিলি-ব্যবস্থ! সান্দ্রদ্ায়িক কারণে 
এমন ভাবে কন্টোলেয় বন্্-আটুনির মধ্যে আনিয়া! ফেলা 
হইয়াছে যে এক দলের নিকট উছছা! অপ্রাপ্য, অপর শ্রেশর নিকট 
সহজলভ্য । মফঃম্বলে কাপড়, চিনি, কেরোসিন তেল প্রসৃতির 
বিলি-ব্যবস্থাতেও এই একই অবস্থ৷ । লীগের লোকের অন্থ- 

মোদন ভিন্ন কাহারও পক্ষে এ সব ভ্রব্য সংগ্রহ করা সহ্জ 
নে । লৃতন ব্যবসা অসম্ভব কমিয়া ভুলিয়া এবার নজর 
পড়িয়াছে পুরান ব্যবসার দিকে । নারিকেল তেলের 
লাইসেব্স দেওয়ার নৃতন নিয়ম! ইহারই পরিণতি, শোন! 
যাইতেছে কাগজের পারমিট সন্বন্ধেও এ একই ব্যবস্থা হইতেছে, 

বুসলমান কাগজ বা পুণ্তক ব্যবসাস্থীর সংখ্যাঙ্থপাত ব্যবস! 
ক্ষেত্রে পাচই হউক আয় দশই হউক তাহার! মোট কাগজের 
কের শতকরা ৬০ ভাগ পাইবে এবং হিচ্ছু পাইবে ৪০ ভাগ। 
বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বোধ ছয় শতকরা ২০ 

ভাগের বেশী বৃসলমান নহে, তৎসত্বেও তাহাদের জন্য ৬০ 
ভাগ কাগঞ্ধ বরাদ্ধ করিবার অর্থ মুসলমানের উন্নতি নয়, কারণ 

শুধু বেশী কফরিয়! কতকগুলি কাগজ পাইলেই কেছ রাতারাতি 

শিক্ষিত হইয়! উঠিতে পাপে নাই, উহ্বার আসল অর্থ হি্ুকে 
বঞ্চিত করা । চোন্াা-বান্ধারে ফাগজ কিনিতে হইলেও 

দ্বালালীর টাকাটা যাহাতে লীগওয়ালাদের পকেটে আসে 
তাহার ব্যবস্থা কর] । পুরানে৷ বাবসায় প্রতিষ্ঠানগ্ডলিতে যে 
সব কর্মচারী কাজ করে তার অধেক সুপলমান লওয়ার দাবি 
উঠিয়াছে, অপরের অর্থে ও রক্তে দুগ্রতিঠিত ব্যবসায় ও শিজ- 

প্রতিষ্ঠানগুলিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিযদের ফ্যাকভোনাল্ডী ক্র 
মেজরিটির জোয়ে জাতীয় করণের নামে লীগাযত্ব-করণের 
হ্বাবিও উঠিয়াছে। 

মুসলমান হিন্দু হইতে ভিন্ন তন্ত্র জাতি-_এই ধুয়া ভুলিয়া 
বাহার! হিচ্মুর সঙ্গে একজর বাস কম্িতে চাছে না, যৌথ নির্বাচন 
আমির! লইয়! একসক্ষে থাকিতে আপনি করিয়া! নিজের জন্য 
স্বতন্ত্র পাকিস্থান ছ্াবি করে, বাংলার নাজ একসঙ্গে সংখ্যা- 
গুরু বলিম্ব! তাছান্াাই অপর অংশের সংখ্যাগুরু হিচ্ছুত্র উপর 
প্রভুত্ব করিতে লালায়িত। পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা-গুরুত্থের ঘাখিতে 
যাকার। সেখানে পাকিস্থানী শাসন, অর্থনীতি ও শিক্ষা প্রণালী 
চানু করিয়াছে, পূর্ধ বঙ্গের এ মেজন্িটির জোনেই ভাঙারা 

বিবিধ প্রলজ-্স্বাংলার বাজেট ৫৪৩ 

ফলিকাতা এবং পশ্চিম-বঙ্ধ ও উত্তর-বক্গেক্র পশ্চিম ভাগের হিচ্ছু 
প্রধান এলাকায় পাকিস্থানী শাপন লন্দ্রসারণে উদ্যত । ম্যাফ- 
ভোনান্ডী ধাটোয়ারা-প্রচ্ছত ব্যবস্থা-পরিষষ এই অভিযানের 
প্রধান অন্র। যে কলিকাতায় হিন্ছুর সংখ্যা তিন-চুর্থাংশেরও 
বেশ, যেখানে করের শতকরা নব্ঘই ভাগ দেয় হিল 
ফষেই কলিকাত!। কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার 
ব। চীফ ইঞ্জিনিয়ার কে হইবে তাহা! নির্ধাব্রিত হইবে 
লীগ-পূর্ব বঙ্গের ক্র মেজরিটির জোয়ে। রুললমান হঙ্গি 
নিজেকে হিশ্ছু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি বলিয্া! বিশ্বাস 
করে এবং সেই যুদিতে যদি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু সংখ্যাণ্তর 
প্রদেশে হিন্মুর দ্বারা শাসিত হুওয়ার ধুয়া ভুলিয়া বাস 
করিতে না চায়, তবে বাংলার একাংশে মাথা গুন্তির 
জোরে অপর অংশের ছিন্ুুদের সকল অবিকান্ধ হরণ 

করিয়! হিন্দু-অধ্যুষিত জেলাগুলি পর্যত্ত গ্রাস কম্িবার চেষ্টা 
করে কোন যুক্তিতে কিসের জোরে? মুদির বালাই এখানে 
নাই, জোর ছিল ভধু পিছনে ঢার্চিলপন্থী ত্রি্টেনের বেয়নেট 
এবং সেই ভন্সাতেই এতদিন এই পাকিস্থানী অভিযান 
চলিয়াছে। এফ দিকে ইংরেজ লাম্রান্যাবাদীয় মমনীতি, 
অপর দিকে পাকিস্থানী আক্রমণে অভিভূত হৃইয়! বাঙালী যেন 
আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্ধস্ত হারাইয়! বসিস্বাছে। বাঙালীয় মুখে 
আদর্শবাদের ঘে বুলি জাজ শোনা বায় তাহ] প্রাণঙ্থীন, 

পুরাতন বুলির পুনরাধবভি মান্জ। ভাবগ্রবণতার আড়ালে আত্ম- 
গোপন করিম্বা এক দল এই পরাজয়ের গ্লানি চাপ! দেওয়ার 

চেষ্ঠা! করিতেছেন, আর এক দল লীগের সহিত মিশিক়! স্বার্থ- 
সিদ্ধির দুযোগের সন্ধানে রত আছেন। প্রথমোক্ শ্রেণীর 
লোকেরাই প্রন্কতপক্ষে পরাজিতের মনোবৃভিয় পরিচয় দ্িতে- 

ছেন এবং বাহার! বঙ্গবিভাগের দ্বারা এক দিকে আত্মরক্ষা এবং 
অপর দিকে লীগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ&1 করিতেছেন 
ভাহাদের মধ্যে পরাজিতের মনোবৃতির সন্ধান করিয়া আত্ম- 
্লানি চাপ! দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন । হছাদের ভূয়! ভাব- 
প্রবণতায় পূর্ণ দুঘোগ লইয়! লীগ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠাম ক্ষেত 
প্রস্তুত করিয়! লইতেছে। 

ংলার বাজেট 

বাংলার লীগ গবন্মেন্ট এবার যে বাজেট প্রন্তত করিয়াছেন 

ভাহাকে অনান্াসে পাকিস্থানী বাজেট আখ্যা দেওয়া যাইতে 
পারে। ক্ষমতা হাতে পাইলে লীগ যে ফি ভাবে লাধারণেক্র 
অর্থ অপচয় করিতে পারে "গত কয়েক বংসযর়ে তাহা দেখা 

পিয়াছে, সাম্প্রদ্াক্িক কারণে এবং দলগত পোস্প্রতিপালনের 

অন্ত রাজস্ব ব্যয়ে যে কতছুয় বৈষম্যমূলক আচন্বণ কর! সভ্ভবপর 
ভাছাও এবার দেখা গেল। যুদ্ধের বংলর হইতে আজ পর্যন্ত 

বাংলার আয়ব্যর়ের অবস্থা ভুনা করিলেই পাকিস্থানী 
বাজেটের মাহাস্থ্য পরিপূর্ণ ভাবে প্রকট হইবে। 
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বৎসর আয়. ব্যয় 

১৯৩৯-৪০ ১৪,৩১,৬৬,০০০ ডীকা ১৩,৭১,২৪,০০০ টাকা 
১৯৪০-৪১ ১৩৫৪১৫০১০০০ ৪ ১৪১৪৪৩৯১০০০ ৪ 

১৯৪১-৪২ ১৪১৯৪১২৮১০০০ » ১৫১৫০৩৮১০০০ 

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপানী যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং 

বাংলাদেশে এ.আর.পি এবং জ্ন্যান্য সামরিক ব্যর স্বদ্ধি পায় । 

১৯৪২ লালে লিট ট্রে কাটা, নৌক| সরানো, মাগ.গি ভাতা! 
প্রভৃতির জন্য মোটা মোটা টাকা ব্যয় অথবা! অপচয় দুরু হুয়। 
এই বংসর প্রোপ্রেসিভ কোয়ালিশন যস্রিমগুল কাজ করিতে- 

ছিলেন এবং অর্থলচিব ছিলেন ডাঃ গামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় | 
আযব্যয়ের জবস্থা তাহাদের বাঝেটে ছিল নিয়ো রূপ £ 

ঘআয-_ ১৬১৪৬,৪২,০০০ টীকা 

ব্যায়- ১৬৭৯১০০১০০০ & 

যুদ্ধের এই ভাঙ্বাভোলের বাজারেও তখন ৩৩ লক্ষ টাকার 
বেশী ঘার্টতির তয় ছিল না । 

পর বংসর সার জন হারধার্টের চক্রান্তে প্রোখ্রেসিতভ কোয়া- 

লিশন মন্ত্রিমগুল ভাহিয়া যায়। লীগ মন্ত্রিমগুলে আসে এবং 

সঙ্ষে সঙ্গে ছর্ভিক্ষও আসিয়া পড়ে । এই বৎসন্প লীগের হাতে 
রাজফোষ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়বৃদ্ধি পায় দশ কোট 
টীকা । আয়ব্যয় হয় এইয্প £ 

আয়--  ২৩,৭১,৭২১০০০ টীকা! 
ব্যয় ২৬৭৫১১৮১০০০ ৪ 

ঘা্টাতি-- ৩১০৩১৩৬১০০০ 

বাজেটের দোষ ঢাফিবান জন্য এই বংসরের বানেটকে 

প্রুতিক্ষের বাজেট" আখ্যা! দেওয়া হয় এবং এমন ভাব দেখানো! 
হয় যেন ছর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যই বেশী টাক] খরচ হ্ইয়াছে 
এবং ঘাটতি পড়্িয়াছে। অথচ হুর্ভিক্ষে যাহ! ব্যয় হইয়াছে 

তাহার অধিকাংশই তারত-সরকফার় নিটাইয়া ছিয়াছেন। 
দুর্ভিক্ষে জন্য প্রক্কৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে নিয়্োন্তরাপ £ 

খররাতি ব্যয়_-- ৩১২৯১৬১,০০০ টীকা! 

টেষ্-র্িলিফ প্রসৃতি-__-১১১৬১৬৮১০০০ 

রাবীর বেতন প্রকৃতি_ ৪৬,৩৩১০০০ 

মোষ্ট-- ৪9৯২১৬২৪০০০ 

ইনি তিন কোটি টাকা ভারত-সরফার দ্বিয়াছেন, 
বাংঙা-সন্বকারকে বহন করিতে হৃইরাছে মোট 5২:69 

চাক! । রঃ 
শ্রই বংসন্বই চাউলের লরকারী কারবার গ্থুরু হুয় প্রবং এই 

ফার্ধে এই বৎসর মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় অথবা 

জুঠ হয়। ্ 
পর বংসর ১৯৪৪-৪৫ সালও লীগের দ্লাজত্ব । এই বংসর 

অক্টোবর মালে সুদ্ধ শেষ হুয়। ব্যয়ন্বদ্ধি পায় পূর্থ বংসরেনর 
প্রান হিগুণেন কাছাকাছি, দেড় গুণের অনেক বেশী। এই 

ঘংসয়ে হ্েশনিং গুরু হয়। বোত্বাইয়ের হৃষ্ঠান্তে রসদ 

প্রবাঙী 

“চাক । 

/৪৩ 

সর 

' সরবরাহ্রে ভার লাইসেজগ্রাপ্ত দোকানদ্বায়দের হাতে না 

দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরকারী দোকান খোল! হয় এবং 
উহাদের হাতে রেশন সরবরাহের অধেক ভার দেওয়া হয়। 

লীগের পোযাম্বন্দের চাকুরির ছুরাহা! করিবার জন্ভই বিশেষ 
ভাবে এই ব্যয়ের প্রয়োজন হয় । চাউল ও গমের কারবারের 

নাষে ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাক জঅতঙ্গ গহ্বরে অনৃষ্ত হ্র়। 

বাংলা-সরকার পঞ্জাব হইতে সম্ভায় পম কিনিয়া চড়া দরে 

রেশম দোকান মারফত বিক্রয় করিতেছেন এই ব্যাপারটা 

জানাজানি হুইয়। যাওয়ায় আটার দাম হুই পয়সা কমে বষ্ে, 

কিন্ধ সরকারের খাতায় লোকসান কমে মাই। সস্তায় গম 

কিনিয়া বেশী দামে বিক্রয় করিয়াও এ বংসর মবলগ & কোটি 
২০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। চাট্উলের সরকারী এজেপ্টরা 

একচেটিয়া কারবার এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পু সুযোগ 
লইয়! প্রামাঞল হইতে অতি সন্তান চাউল কিনিরাছেন, 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এইরূপ প্রকান্ত অভিযোগ হওয়া! সত্তেও 

দেখ। গেল বৎসরান্তে চা্টলের কারবারে সরকারের মোট 

৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা লোকসান হুইয়াছে। নৌকা! 
তৈয়ারির নামে আর একটি বিরাট চুরি ও অপচয়ের পথও 

খুলিয়া দেওয়া হয় । লোকের হ্র্দশার স্থযোগে লীগের পোক- 
সবন্দের চাকুরি দেওয়ার যে ব্যবস্থা এ বৎসর হয় পৃথিবীর 
কোন অসত্য দেশেও তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। 
এই বংসর ছুতিক্ষের নামে হুর্গতদের ১,২০,০৪,০০০ টাকা 
খয়রাতি সাহায্য এবং ১২,৪৩,০০০ চাক! টেষ-রিলিফ 
প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, কিন্তু এই খয়রাত করিবার জঙ্ড ফেরান 
প্রভৃতির বেতন ও আপিস খরচা ইত্যাদি বাবদ ব্যয় হয় 
২,০৯,৬৩,০০০ টাকা | এ বংসর হুতিক্ষ লাাষ) বাবদ লোক- 
দেখানো ব্যয় বর] হয় মোট ৩১৫৩১৬৯১০০০ টাকা এবং এই 
টাঞফার ভিতর হইতে ৎ কোটি টাকার বেশী বাহির হইয়া 
হায় পোসদের অভ । বুদ্ধের অত খরচ হ্য় মোট ১১০৬১২৮১০০০ 

আয়ব্যয়ের অবস্থ! ছিল নিয়োক্ত ন্বপ £ 

আয. ৩৯১৩৯) ১৩১০ ০০ চাক! 

ব্যক্স-_ ৪৪১১২২৭৯০০০ 
খার্টতি-_ ৪১৭৬৩১১৪০০০ 99 

কেন্জীয় সরকার হইতে ৭ কোটি চাকা খয়রাৎ পাইয়া 
লীগ গবর্ণষেন্ট বাচিয়া যায়। 

১৯৪৫ সালের মার্চ মালে লীগ মস্ত্রিমগুলের অবসান ঘটে 
এবং ৯৩ বায়! অনুসারে পন বংলর শাসনকার্ধ চলে । পরই এক 
বংসরেয় মধ্যে খাটতি ছুটির একেবারে ৫ কোটি টাকা উদ 
দ্বাড়াইয়! বায়। অপচয় এবারও যথেষ্ঠই হইয়াছে কিন্ত লীগের 

হাতে কর্তৃত্ব থাকিলে যতটা হ্ওয়ার কথা ততটা হুয় নাই। 
আযরব্যয়ের অবস্থা এ বংলন্ন এইক্সপ £ 

আয়---৪৫১৫৬১২৬০০০ টাকা 
দ্যয়---৪০১৬০১৪৭১০০০ ৮ 

উদ্ধন্ব-_৪,৯৫১৮৯,০০০ ৮ 



চৈত্র 

লীগ মন্ত্রীরা এ বংসর গদদীতে ছিলেন না। প্রথমেই দেখ! 

যায় চাষ্টল প্রস্ভৃতির কারবায়ে লোকসান ১৪ কোটি টাকা 
হইতে সওয়া ছুই কোটিতে নামিক়! আসিয়াছে | নোৌকা- 
বিলাষে এবার ব্যয় হইয়াছে ১,৯২,৮৩,*** টাক1। পূর্ব 

যংসর যন্ত্রীরা হৃতিক্ষে সাহায্য দানের জঞ্ড ঘে বিরার্ট কর্মচারী- 
বাহিনী মোতায়েন করিয়াছিলেন এ বংসরও তাহ] বহাল রাখ! 
হয় এবং হুতিক্ষ সাহায্যে ৭৫,৯৪,০** টাকা ব্যয় করিবার জঙ্ত 
কর্মচারী প্রভৃতির বেতন, ভাতা ও জাপিস খরচ! ইত্যাদিতে 

২,১৩১৪৮,.** টীকা] বাহ্রি হুইয়া যার । এত করিয়াও 

এবার গত বংসর অপেক্ষ! মোট্ট ব্যর প্রায় ৪ কোর্ট টাক! কম 
হয়। কেশ্রীয় সরকার এ বংসর দ্বান করেন ৮ কোটি 
টাকা । 

১৯৪৬ সালে মন্্রিিগুলে লীগের পুনরাবির্ভাব হুয়। সঙ্গে 
লক্ষে প্রচ ভাবে আবার বয় বৃ্ধিও হয় । মুদ্ধ থামিয় গিয়াছে, 

যুদ্ধের নামে অপব)য়ের পথ আর নাই কি্জ “রন্ত্' আবিষ্কারে 

ছুর্জলের অসুবিধা কথনও হুম্ম নাই । যুদ্ধোভর পুনর্গঠনের নামে 
এবার বড় বড় বরাদ্ধ নুরু হইয়াছে এবং সেই ফাকে অপচয় ও 

চুরির রাস্কাও খোল] রছিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ পালে বাজেটের 
অবস্থা এইরূপ £ 

আম্ম_-৪২,৫০১৫৬,০০০ টীকা 

ব্যয়--৫২,২০,৬৯১০০০ ” 

ঘাটুতি-_৯,৭০১৩১,০০০ ৮ 

এই বৎসর হইতে লীগের কার্য একেবারে নিরঙ্কুশ 
হইয়াছে । আপি করিবার কেহ নাই, ভাগ আদায়ের 

সক্জাবনাও কম। কাজেই এবার হইতে লোভও হ্ইয়াছে 
হুর্গয়। আগামী বংসরের জন্ত যে বাজেট দাঁখল কর! হইয়াছে 

তাহাতে লোভ আরও নুম্পঞ্$ | উচ্বাতে জায় ব্যয় ধর! হইয়াছে 

পরই জাবে-_ 

'আয়-_৪৭,৬৭,৮৯,০০০ টীকা 

ব্যয় ৫৩৮৮১০৩১০০০ « 

খার্টতি-_-৬১,২০,১৪,০০০ নী 

' ধর বংসর পুমর্ধসতি প্রস্ভৃতিতে বায় হইবে ২ কোটি ৯, লক্ষ 

চাকা, তন্বব্যে ছতিক্ষেয নামে মোতায়েন কর্মচারীবাহিনী 
আছে, বিহারে লোক পাঠাইর! যাহাদিগকে বাংলায় জান! 
হইয়াছে তাহাদেরও খরচ আছে। চাউল, গম প্রতৃতির কার- 
বারে এবারও বথান্নীতি ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা লোকসান 

ধর! হইয়াছে । তথে এবারকফার লোকসান অভাভ বংলর 

অপেক্ষ। অনেক কম। অভ কোন বংসরেই লওয়! হই কোটি 

বা! আড়াই কোট টাকার কম লোকসান হয় নাই, হুতিক্ষের 
পর বংসর উচ্]! ১৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছিল । নৌকা- 
বিলাপে এ্রবারও ১ কোটি ২৬ লক্ষ চাকা লোকসান বন 
হইয়াছে । মোট ৪৪৩৫টি নৌকা! গবন্মেণ্টের হাতে আছে। 

১৯৪৪ সাল হইতে এইগুলিকে ক্রমাগত পুধিয়া স্লাধিয়া উচ্ছা- 

বিবিধ প্রসঙ্গ--বাংলার বাজেট ৫৪৫ 

দত তঙ্গারফা বাবদ প্রতি বংসর মোটা! টাক ব্যয় হইতেছে। 

বেচিয়া ফেলিলে ত. জার এই আম্টা থাকে না, কারণ 
নৌক। তদ্দারফী বিভাগটাই উঠিয়। যায় । নৌক। তদারকীর় 
এবং উহ্বান্ন বিঞ্রপ্ললন্ধ আয়ের হিলাব এইক্সপ £ 

তদারকীর ব্যয়-_ 
১৯৪৪-৪৫ ৪,*৬,০** টাকা 
১৯৪৫-৪৬ ৩৫১৬৮০০০* রি 

১৯৪৬-৪৭ ৫৫১৭৭১০০৯০7” * 

( সংশোধিত বাজেট ) 

নি ১৭ ০০ 
মো ১,২৬১২৪,*** টাকা 

সরকারী হিসাবে মনে হয় যে ৪৪৩৫টি নৌকার খবরদায়ী 
করিবার জণ্ড এই টাকাটা খরচ হ্ইয়াছে। এই কাধে 

কাছার্দিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা! বোধ হয় বলিবার 

কোনও প্রয়োজন নাই । 

নৌকার বিক্ষয়লন্ধ আয়-_ 

১৯৪৫-৪৬ সালে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টীকা। 
১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেটে বল! হুইয়াছিল নৌক] বিয়ে 

আয হইবে ৫২ ক্ষ ৪ হাজার চাকা কিন্ত সংশোধিত বাজেটে 

উছা! বদলাইয়! কর! হৃইয্াছে ১৬ লক্ষ ৮9 ফাজার। এবারফার 
বাজেটে বল! হইয়াছে গবঙ্ছেণ্টে আগামী বংসর ৪২ লক্ষ 
১৯ হাজার টাকা আদায়ের জাশ! রাখেন। বংসরান্তে 
একট! সংশোধিত বাজেট খাড়া করা, এবারও উহ! কমাইয়া 

লাথ বারে! কর! হইবে কিনা এবং পর বংসরের বাজেটে 
জাবার একটা মোটা আদায়ের ভরসা দেখাইয়! ভাওতা 

দেওয়ার চেষ্টা হ্ইবেকি না! তাহা! এখনও বল যায়না; 

তবে কৌশলটা স্প্$। এই হিসাবের সারমর্ম এই যে আজ 
পর্ষস্ত নৌক] বিক্রয় প্রন্কত পক্ষে আদায় হইয়াছে ১ লক্ষ 

১২ হাজার টাক! এবং উ্থার তদারকীর জন ব্যয় হুইয়৷ 
গিয়াছে ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাক! । ক্বিস্ততে আর কত 

টাক! আদায় সত্যই হইবে গবন্ষে্ট তাহা! পরিষ্কার করির়! 

বলিতে পারিতেছেন না, কিন্ত তদারকী বাধদ যে ৮৬ লক্ষ 
৫০ হাজার চাক! ধর! হইয়াছে দেই টাকাটা খরচ হইবে 
বলিয়া! বিশ্বাপ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ১৯৪৬-৪৭ 

লালের মূল বাজেটে বিক্রয়লন্ধ আয় ৫২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা 
দেখাইয়া ত্ধারকী ব্যয় বরা হইয়াছিল ১৪ লক্ষ ৮৮ হাজার 

কিন্ত সংশোধিত বাঞ্ধেটে ছইটাই বদলাইয়! জায় কমাইয়া ধর! 
হইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮৪ হাজার এবং তদারক ব্যয় বাড়াইয়া করা 
হইয়াছে ৫৫ লক্ষ ৭৭ ছাজার। মুল বাজেট লইয়! যে প্গিমাণ 
সমালোচন! হয় সংশোধিত বাজেটে তাহ] হয় না, এই হ্ুযোগটি 
ূর্ণরূণে গ্রহণ কর! হৃইরাছে, সুতরাং অপচয়ের ব্যাপায়ে লীগ 
কতণদের দূরদর্শিগ| ব! পরিজন! নাই এমন কখ! ফেছ 
বলিতে পারিবে না । গবন্েন্ট নিষ্ষেই বলিতেছেন যে 



বর্তমানে নৌকার বাজার এত পড়িয়া গিয়াছে যে সরকারী 
নৌকা! তৈরিতে যে টাক! খরচ হইয়াছে ভার এক-চতুর্থাংশের 
বেশী দাম পাওয়ার জাশা নাই, তথাপি একসনে সমস্তগুলি 
বেচিয়! ফেলিয়া! তদারকী ব্যয় কমাইবার কোন চেষ্টা! হইতেছে 
না। কারণ তাহা! রিলে নৌকার খবরদারীর মামে যে 
পাকিস্থানী বাহিনী মোতায়েন রাখ! হইয়াছে তাহাদিগকে 
বিদ্বায় দিতে হুয়। |] 

ঘে নৌকা বিক্রয় করিয়া! এক-চতুর্থাংশ টাকাও দান পাওয়া 
যাইবে না বলির! গবর্দেন্ট নিজেই স্বীকার করিতেছেন তাছ! 
নির্ধাণের জন্ত গভ বৎসর পর্যন্ত কি উৎসাহের সহিত চাক! খরচ 

ক্ইয়াছে তাহাও ভ্র্ব্য। 
নৌকা তৈরির ব্যক়-_ 
১৪১৪ ৪.-৪৫ 

১৪ ৪৫.৪৬ 

১৯৪৬-৪৭ 

যোষ্ট-_ ২,৫৫১২০,০০০ টাকা 

ইছার মধ্যে প্রথম ছুই বংলরের টাকাটা খরচের পাকা 
হিসাব, ১৯৪৬-৪৭ এ্রয় টীকাটী বরাদ্ধ, তবে এটাও যে খরচ 
হইবে তাহা! মনে না করিবার ফোন কারণ নাই । লীগ রাজত্ব 
কায়েম থাকিতে দল ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা! থাকিবে না ইহ] 
হইতেই পারে না। ১৯৪৪-৪৬ এরই ছুই বংসরে মবলগ ১ 
কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৯ হাজার চাক! যে নৌকা] তৈরিতে ব্যয় 
হইয়াছে তাহা বিক্ষয় করিয়া আদায় হইয়াছে মোট ১ লক্ষ 
১২ হাজার চাকা। গবর্ধেন্ট অবন্ত এখনও চার ভাগের এক 
ভাগ চীক! হুলিবার আশা ছাড়েন নাই। 

অপচয়ের ছিসাব শুধু এই একটি নহে, জারও অনেক 
আছে। লীগের হাতে রান্গন্ব ব্যয়ের কর্তত্থ থাকিলে কি 
অবস্থা হয় ইহা! তাহার একটি নিদর্শন মাত। 

_ কেন্দ্রীয় সরকারের টাক! 
বাংলাদেশে লীগের হাতে এই ভাবে যে বিপুল টাকা 

অপচয় হইতেছে তাছার ঘাটতি পুত্রণের বেলায় কিন্ত অগ্রসর 
হন কেক্্রীয় সন্নকার। লীগ কথায় কথায় ঘোষণা করে 
কেন্জীয় সরকারের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না 
কিন্ত চীকান্ন বেলায় ছাত পাতিবার ব্যগ্রতা তাহার কাহারও 

অপেক্ষা! কম নয়। গত কয়েফ বংসরে কেজীয় সরকার 
বাংলায় লীগ গবন্মে্টকে ঘাটতি মিাইবার জঙ ২৩ ফোটি 
টাকা লাহাব্য দিম্বাছেন। বাংলার রাজস্ব গত কয়েক 
বংসয়ে অনেক বাড়িয়াছে। একটু বুঝিয়া খরচ করিলে 
এবং চুরি ও অপচয় নিবারণ করিলে ঘাটতি হওয়ানর 
কোন ফারণ তে! নাই-ই, অধিকত্ত বাংলার বাজেটে প্রতি 
বংসহ প্রচুর উস থাকিবারই ফখ!। কিন্তু লীগের হাতে 
গবন্মেন্ট পড়িবার পর হইতে তার ফোন উপায় নাই। 

১০৪ ৪,০০০ টাক! 

১৫৭১১৫৯১০০০ ” 

৮৭১৬১১০০০ * 

প্রবাসী ১৩৫৩ 

কেন্দ্রীয় সরকার বুদ্ধোর পুনর্গঠনের জন যে টাকা বাংলা- 
লরকারকে দিয়াছেন তাহারও অপচয় কি ভাবে হইতেছে 

তাহাও দেখ! দরকার । গত বংসরের জভত ভারত-সরকার 
দিয়াছিলেন সাড়ে ঘশ ফোটি চাকা, বাংলা-সরকার উহ! কাজে 
লাগাইতে পারেন নাই, ইহার মধ্যে সাত কোটি টাকা মাজ 
ভাঙার! কাজ্জে লাগাইতে পারিয়াছেন। আগামী বংসনের 

জন্ড সাড়ে বার কোটি চাক! পাওয়া গিয়াছে এবং ইহারও, 
কতট! শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় তাহ! পরে দেখা যাইবে । খরচের 

নমুনা্টা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে ভারত-সরকার-প্রদত 
এই টাকাটা দেশের উন্নতি সাধনের জন্ত পাওয়া গেলেও উহ! 

লীগ মন্ত্রীদের মতলব পিদ্ধির কাজেও যথে&ই পরিমাণে 
লাগিতেছে। জেলা ও সাবছিষ্তিসনের সরকারী আপিসের 
বাক্ঠী তৈরি, সার্কেল অফিগারদের সংখ্যাব্দ্ধি ও তাহাদের 
বাক্ঠী তৈরি, পুলিসের বাকী তৈরি ও সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদিতে 
যথেষ্ট টাকা বরাদ্ধ কর হইয়াছে, অথচ এই সব টাক! বাংলা- 
সরকারের নিজন্ব রাজত্ব হইতেই দেওয়। উচিত ছিল । দেশের 

উন্নতি বলিতে যাহ! বুঝা যায় তাহার সহিত এই সব ব্যয়ের 
লম্পর্ক ধুবই কম। ঢাকার আশাহুক্প! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, 

নুতন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ইস্লামিয়া কলেজের বাড়ী 

তৈরি ইত্যাদির জঙ্জ ভারত-সরকারের বরাদ্ধ হইতে প্রায় জিশ 

লক্ষ টাক! উদ্দুল হ্ইয়াছে কিন্ত কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজের জন যে টাকাটা দেওয়ার কথা ছিল তাহ! 
বাতিল কর! হ্ইয়াছে। বাংলা-সরকারের নিজের রাজন্ধে না 

কুলাইলে ভারত-সরকারের বরাদ্ধ হইতে এই টাকাটা! না 
দেওয়ার কোন ফারণ নাই-_সাক্গ্রদায়িক বিরূপ মনোব্বতি 

ছাড়া। 

চট্টগ্রামের অবস্থা 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রযুক্ত! নেলী সেনগুপ্ত চট্টগ্রামে গত 

* ছুই মাসে সংখ্যালঘিষ্জ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের 

কাহিনী বর্ণনা করেন । এই প্রসঙ্গে জীয়ুক্ত1। সেনগুপ্ত! চট্টগ্রামের 

মুসলিম লীগের সম্পাদক ও জেল! ম্যা্ধিগ্রে্টের কার্যকলাপ 
সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করেন । 

অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্ধ সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে গ্রীয়ুক্ত1 
নেলী সেনগুগ্ডা চট্টগ্রামের কয়েকটি ছঃখজনক ঘটনার উল্লেখ 
ফরেন। তিনি বলেন যে, মেখানে গত ছুই মাস সংখ্যালঘিষ 
সন্ত্রদায়েক় পক্ষে অতি বিপদের সময় গিয়াছে । তিনি এই 
অভিযোগ ফরেন বে, চট্টগ্রাম জেল! সুসলিন লীগের সম্পাদক 
মিঃ ফজলল কাদের চৌুর্রী সংখ্যালঘিষ্ঠ সন্ত্রদায়কে শাসাইয়া- 
ছিলেন। পুলিস পুপারিন্টেখ্েন্ে মিঃ সেবকেও তিনি শাসাইয়া- 

ছেন। ই্রীযুক্ত। সেনগুগা! বলেন যে, উট্টগ্রামে “বিহায় দ্বিবল” 
পালনেন্ লমস়্ ব্যবসান্্বীদের নিকট মোট! টাকা দাবি কর! 
হইয়াছিল । একটি ঘটনার উল্লেখ করিম গযুক্ত1 লেনগগ 
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বলেন যে, একটি নির্দোষ বালকের হত্যাকারীকে ঘটনার ছুই 
মাস পর গ্রেপ্তার করিয়া থানায় দেওয়া হয়। মিঃ কাদের 
চৌধুরী থানার পিয়া এ লোকটির জামিনের জন চেষ্ঠা করেন। 
পুলিস জামিন দিতে অন্থীকার করিলে মিঃ চৌধুরী রানে জেলা 
ষ্যান্জিগ্রে্টের সহিত দেখা করেন এবং আলামীকে মুক্তি দেওয়া 
হয়। এআঁলময়ের পরছুই মাসপারহ্ইয়া গিয়াছে অথচ এ 
মামল! সম্পর্কে আর কিছুই শোনা যাইতেছে না। - 

লান্্রদাক়িক মনোভাবে উক্কানি দ্ষিবার জঙ্ কিনপ প্রচুয়- 
কার্ধ চালানো হইতেছে তাহার উদ্লেখ করিয়া যুক্ত! সেন- 

গুপ্ত) বলেন যে ব্যবস্থা-পরিষদ্ধের জনৈক সদন্ড এক জায়গায় 

কতকগুলি লোকফে বুবাইতেছিলেন যে গত দাঙ্গায় ছিঃ 

দুরাবর্ী নিজে ঘশ জন লোককে হত্যা! করিয়াছেন । তিনি (৬ 
সদস্য) শ্রোতাদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাছারাও 

যদি মিঃ সুরাবর্দরি দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পায়ে তাহা হইলে 

পাফিস্বান প্রতিঠিত হইবে এবং তাহাদেরও নিজেদের জীবনে 
বথেঞ্ উন্নতি হইবে । 

চট্টগ্রামের জেল! ম্যাজিগ্রে্টের আচরণের উল্লেখ করিয়া 
শ্রীয়ক্তা লেনগুপ্ত। বলেন যে তিনি সদ] বাজনৈতিক ব্যাপায়ে 
ধোগ দিয়া থাকেন, ইছ! ব্যতীত তিনি মুসলিম লীগের এক জম 
প্রধান কর্মীর সহিত সর্বক্ষণ ঘোরাফেরা! করেন । দুদ! 

সেনগুপ্ত এ বিষয়টি সম্পর্কে জেল! ম্যাজিগ্রেটকে প্রশ্ন করিলে 
তিনি এই উত্তর দেন যে লোকটি অতি বদমায়েন, লেন তিনি 
উহাকে চোখে চোখে রাখিবার জজ সর্ধদ!, উচ্বার সঙ্গে 

থাকেন। 

মুসলিম ভ্লাশনাল গার্ডেন কার্যপন্ধতি সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়া, শ্রীযুক্ত! সেনগুপ্ত বলেন যে এ দলের স্বেচ্ছালেবকরা! 

প্রতি রাজে রাস্তায় প্যারেড করে কিন্ত হিচ্দুা দলবদ্ধভাবে 
পথে বাহির হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর ব্যবস্থা! অবলম্বন 

ফর! হম । কিছুদিন হইল অভির্রিক্ত পুলিস সুপারিশ্টেখ্খটেকে 

বঙ্গী করিয়া তাহার স্থলে একজন মুসলমানকে সেখানে 

পাঠানে! হুইয়াছ। অভাভ হিন্চু অফিসারদের স্থানে মুসল- 
মান বঙাইবার চেষ্টা চলিতেছে । জ্ীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন 

যে, ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর লংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর 

আক্রমণ, সম্পতি ছৃঠন ও নরহৃত্যা চলিয়াছে কিন্ত তাহারা 
ফোন পাপ্টা আক্রমণ করে নাই। তিনি জারঙও বলেন যে, 
বাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোনই সাহায্য দেওয়! হয় মাই। 

নোয়াখালী-ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থ! 
নোয়াখালী এবং ত্রিপুন্নার বহুগ্থাম হইতে প্রথনও লঙ্ঘবন্ধ 

গুগাদির সংবাদ আসিতেছে । আমন্দ বাজান সংবাছে 
প্রকাশ, ৬ই মার্চ ঠাদপুর বহুকুষার লীমান্তে নোয়াখালীর ফোন 
গ্রাম হইতে গ্রামান্তয়ে যাইবার সময় সংখ্যালঘু জন্্রমায়ের 

আক্ষান্ত হৃইয়! গুরুতরর়ণপে প্রন্থত হন। এই গুগাদলের সর্দায় 

গত ছ্থাঙ্গামায় সময় কুখ্যাতি অর্জন করে এবং সে জাহৃত 

ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে আহ্ত ব্যক্তি ফোম 
প্রকারে নিকটটবতা স্ব-সন্প্রমায়ের এক জন লোকের বাড়ী 

পলাইয়া যাইতে সক্ষম হয় । হুত্বতের] তাহাকে তাড়া করিয়া 
এঁ বাড়ীতে প্রবেশ করে শ্রবং পলাক্িত লোকটিকে খুঁজিয়া 
বাহির করিবার জন এক ঘণ্টা যাবৎ চেষ্ট! করে ফিন্ত তাহাকে 

বাহির ফরিতে পারে নাই। বাড়ীর মালিক লোকটিকে 
বাঁচাইবার চে&1 করিয়াছেন এই অভিযোগে হ্ম্বতের] ঠাহাকেও 
খুঁজিতে থাকে । তিনি পরিবারের অঙ্গাত লোকসহ নিক্ট- 

বঘ্তা জঙ্গলে লুকাইয়াপ্রাণ রক্ষা করেন । হ্র্বতেরা চলিয়! 
যাওয়ার পর এজাহার দেওয়াইবার জন্ত আহত ব্যক্তিকে শ্রকটি 

পুলিস ক্যাম্পে লইয়া যাওয়া হুন্ব ও পয়ে তাহাকে রায়পুরা 
হালপাতালে পাঠানো! হুয়। আরও জানা পিম্বাছে যে, এ 
দিনই সন্ধ্যায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া! গ্রাস পাচ শত লোক 

মারাত্বক অন্রশঙ্্ লইয়া! সমবেত হয় এবং নানাগ্রফার ধ্বনি 
করিতে থাকে । 

টাঙ্পুরে আসামী ধরিতে গিয়া পৃলিস বাধা! পাইতেছে এ 
সংবাছও প্রকাশিত হুইয়াছে। চাদপুয়ের হানারচর অঞ্চলে 
এফ ছল পুলিস কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তায় করিতে গেলে এফ দল 
লোক পুলিসকে বাধা দ্বেয়। পুলিস বাধাদানকারীদের উপর 
গুলি চালাইতে বাধ্য হুমম এবং ইছাতে একব্যক্তি নিহত হয় । 
এই ঘটনায় কয়েকজন পুলিস কনেষ্বলও আহত হুইয্বাছে। 
“আনন্দ বাজারের সংবাদে প্রকাশ, জামীন গ্রাহু নছে এইরপ 

এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! সহ সশস্ত্র পুলিস গত হাঙ্গামায় সংশিষ্ট 
এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে যার। পুলিস বাড়ী ঘেক্নাগ- 
করিলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যন্তি তাহার বাড়ীর লোফজন জহ 
পুজিসকে বাধা দেয় ও ধার়াল অন্তর দ্বারা এক জন সশন্ 
কনে&বলকে জথম করে। ফলে পুলিস গুলি চালান প্রঘং 
এঁ অভিনুক্ত লোকটিই নাকি উহাতে মারা যার । 

এই ঘন! “আনন্দ বাজার পত্রিকার” প্রফাশিত হওয়ার পর 
লীগের অভতম মুখপত্র “আজাদ” নিয়োক্ত বাপ মস্তব্য কছিয়া- 
ছেম, *্ঠা্পুয়ে আবার জনতার উপর পুলিসের গুলি চলিয়াছে 

বলিয়। সংবাদ আসিয়াছে । ভার কলে এক ব্যক্তি নিহত 
হইয়াছে বলিয়াও জান! গেল। টাছপুরের পুলিস বাহিনীর 
আম্পর্ধান্ সীমা! নাই বলিয়া মনে হইতেছে। লেই যে 

নোক্সখালীর ছূর্ঘটনার পর হইতে নোয়াখালী ও শ্্রিপুক্লায় 
পুলিসী জুন্গুম স্বরু হইয়াছে এখনও তার ইতি হইল না। 
& অঞ্চলট] যেন মগের মুন্ধুকে পরিণত হইয়াছে । পুলিসন্বাই 
এখানে জনসাধারণের হতণকভাবিধাতা হইয়া ্লাড়াইয়াছে। 
স্বয়া্ মন্ত্রী যিঃ সোহ রাওয়া্ী কতবার যে এ-পুলিস ভুলুষ 
বন্ধ করিধায় প্রতিগ্রত্তি দিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। 

অলৈক বাকি প্রন্ষান্ড দিঘালোকে পথিমধ্যে এক হল গুগাফতৃ্কি কিন্তু পুলিস ভূমগুম এখনও ঘন্ধ হইল না! প্রবং ভার ফলে 
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স্বযা্ মন্ত্রীর প্রতিক্রতির যে এক কাণাকড়িও মৃল্য নাই, 
তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে । কিন্ত জিজঞাল। করি, শ্বরা মন্ত্রীর 
সত্যই কি এব্যাপারে কোন ক্ষমতা নাই, না তিনি এ 
ব্যাপারে যনদোধোগ দেওয়া দরকার মনে করেন ন1 1” কথায় 

কথায় বিহারের কথা ভুলিয়া নোয়াখালীর বীতংসতাকে লঘু 
করিয়া! দেখাইবার চেষ্ঠা চলিতেছে এবং এই প্রচার-কার্ধে 

বিষ হইয়া! ভালমাঙ্ছয শ্রেণীর এক দল গোবেচারী লোক 
লচ্দার অধোবদনও হইয়া! থাকেন। সত্য কথা বিবেচনা 

করিলে এই দিনিষটাই আমাদের মনে হয় ঘে বিহারের হৃত্যা- 

কাঙের মুগ কারণ ছিল কলিকাতায় বিহবারী সুসলমান কতৃক 
বিহবান্ী হিন্দুদের হত্যা ও লাঞ্ছনা! । নোয়াখালী ছিল উপলক্ষ্য 
মাত্র। নোন্বাখালীতে হুপরিকঙ্গিত ভাবে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার 
চে! হইয়াছে, দৈহিক স্বত্যু অপেক্ষা বর্মান্তর ঘটাইয়া আত্মার 
স্তত্যু ঘটাইবার চেষ্টা! হইয়াছে নোয়াখালীতে, বিহ্বার়ে নয়। 
বিচারের ব্যাপারের পিছনে পদ্িকল্পন! ছিল না, ছিল চুড়ান্ত 
005070011-এয় পর পৈশাচিক উত্তেজনা । বিছ্বার-পরিষদে 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শন্কক সিংহ হত্যাকাণ্ডের পূর্ববতাঁ এফ 
মাস বুসলিম লীগ পাকিস্থান প্রচারের নামে কি ভাবে 

উত্তে্নার খোরাক জোগাইয়াছে তাহ] দেখাইস্বাছেন এবং লীগ 
স্ষস্যেত্বা তাহ! অস্বীকার করিতে পারেন নাই । মোয়াখালী- 
দিবস পালনেন্স অন্গঘতি দেওয়ার পূর্ধে বিহার গবন্ষেন্ট 
স্থানীয় লীগ কর্ষকতরদের মতামত জানিতে চাহ্য়াছিলেন, 

ঠাছারা আপতি না কফরাতেই এ অন্থমতি দেওয়া! হয়। 

নোয়াখালীতে মাসাবধিকাল ঘাবৎ এঁকসপই পাকিস্থানী প্রচার 
কার্য চলিয়াছিল | স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতায়! 

'উচ্ধার সংবাদ গবর্থেন্টকে জানাইয়! প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া 
কোন লাহাধ্য পান মাই। 

হাঙণমা গষনে বিহারের কংখ্রেল গবন্দে্টে সর্বশভি 

নিযুক্ত করিয়াছেন, প্রয়োজন মাজ মি্িচায়ে গুলি চালাইয়া- 
ছেন, পঞ্ডিত নেহরু সেখানে ছুটিয়া গিয়াছেন শ্রবং প্রয়োজন 

বোধ করিবামাত্র একোপ্লেন হইতে বোমাবর্ধণ কলা! হইবে এই 
কথা বলায় তীব্র সহালোচন! সহ করিয়াছেন প্রায় ছয় 
হাজার লোককে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে । হ্র্গতদের সাায্যের 

অভ পর্ধ্যাপ্ত ব্যবস্থা কর! হইয়াছে এবং সাহাঁধাদানের ভার 

জীগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হৃইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের 

মুক্তির দাবিও ফেহ করে নাই, হৃত্যাকাের মায়কদের 
মাথায় ভুলিয়া নাচিবার চেষ্টাও হু নাই, সংবাদপত্র গুলিও 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় নাই। মুসলমানের প্রার্থনার আজান 
গুনিয়া ফোন হিন্ছু উহা! বন্ধ করিতে বলে মাই, বন্ধং উত্তেজনা 
থাযিয়া গেলে নিছের়াই ভাগ! যলজিদ যেয়াষত করিয়া 

দিয়াছে, ছর্গতদের ঘরবাদ্ীও নিজেয়াই তৈরি কছিসা! দিস্বাছে, 

তাহাদের পন্মিত্যক্ত সম্পত্তি পাছায় ছিয়াছে। 
আয় নোয়াখালীতে ? লীগ গবনেন্ট প্রথম ছইভেই 
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পক্ষপাতিত্বমূলক মনোন্তাব অবলম্বন করিয়্াছেম। লীগের 
উচ্চতম নেতারা নোয়াখালী পিয়া যে হর্বতেরা হোতা 
দেখাইয়া! প্রাণভয়ে মাক্যকে বর্ষাস্তর গ্রহণে বাধা করি- 
য়াছে, নান্ীহরণ, নান্ীধর্ষণ, গৃহৃদাহ, লু$ন প্রভৃতি স্বখিত 
কাজ যাহার! করিয়াছে তাহাদিগকে নিবদ্ধ করিবার জন্ত 
কোন চেষ্টা ভো করেনই নাই, বরং এমন কথা বলিয়াছেন 

শ্রবং এমন আচরণ করিয়াছেন যাছার ফলে হ্রদের 

প্রকারান্তরে উৎসাহুই পাইয়াছে। তাহাদের মনে ধারণা 
জন্সিয়াছে যে, যে কাজ তাহারা করিয়াছে তাহা! অন্ভার নে, 
শুধু এখনও পুরাপুরি পাকিস্থান প্রতিঠিত হয় নাই বলিয়াই 
তাহাদিগকে একটু অন্গুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে, পুলিসে 
টানাটানি করিতেছে, পাকিস্থান ভাল করিয়া কায়েম হইলেই 
আর ভিন্ন সন্্রদ্দায়ের সর্ধধ জুনে ও মান্ীহরণে আপতি 
করিবার কেছ থাকিবে না । নরহ্ত্যা, গৃহৃদাহ, লুষ্ঠন, মান্বী- 
হুয়ণ ও মান্নীধর্ষণ প্রভৃতি মানব সমান্ধের জঘতম অপরাধের 

অভিযোগে যাহার] অভিযুক্ত হইয়াছে তাহাদের জামিন ও 

গ্রেপ্তারকালীন সময়ের জল পারিবারিক ভাতা প্রভৃতি লীগ 
পত্রিকাগুলি দাবি করিতেছে এবং এই নারকীয় কাণ্ডের নায়ক 

গোলাম সায়োয়ার়কে মৌলানা আখ্যা দিয়! তাহাকে উচ্চস্থান 
দানের জন্য লীগের সব কয়টি পত্রিকায় প্রতিযোগিতা নুরু 

হইয়া গিয়াছে । গ্রেগ্ডার, জামীনদান প্রতৃতি সর্ধবিষয়ে 
কোমলতা! এত বেলী দেখান হইতেছে যে তার ফলে নোয়াখালী 

বা বিপুরায়' স্থায়ী শান্তি কিছুতেই প্রতিঠিত হইতে পারিতেছে 
মা পারেও না। মহাত্ব! গান্ধী নোয়াখালী যাওয়ায় স্থানীয় 
লোকদের মমোভাবে পরিবর্তন আসিতে দেখিয়া লীগমেতারা 

কফি ভাবে. সন্্প্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা! এখনও সকলেরই 

ঘনমে আছে । নোয়াখালীর ঘটনার নায়কদের বিরুদ্ধে 

কঠোরতা অবলম্বন তে! দুয়ের কথ! তাহাদের প্রতি কে বেশী 
দরদ দেখাইবেন তারই প্রতিযোগিতা তাহার! করিয়া 

চলিষ্বাছেম। বিবার ও নোয়াখালীর ঘটনার প্রতি কৎংখ্রেস 

ও লীগ গবক্ষেন্টঘয়ের মনোভাব লক্ষ্য না করিলে এই ছইটি 
স্থানের সমস্যার আসল রাপ উপলব্ধি কর! সম্ভব নহে । গ্রস্ত 

এ. ভি, ঠন্ধর ৯ই মার্চ চাপুন হইতে যে খিশ্বতি দিয়াছেন, 
এই দিক হইতে বিবেচনা কম্িলেই তাহার গ্রক্কত তাৎপর্য 
উপলদ্ধি হইবে । শ্রীযুক্ত $কর বলিতেছেন ঘে নোয়াখালী 
ও অজিপুত্রায় এখনও অক্বাজকতা চলিতেছে । অক্টোবর 
হাক্গামাক্স পর পাঁচ যাস কাটিয়া যাওয়া! সত্বেও উপত্রধ হ্রাস 
পাইবার ফোন লক্ষণ দেখ! যাইতেছে ন!। পক্ষান্তরে কোন 

ফোন অস্থাম্বী থানা বন্ধ করিয়! দেওয়া হইতেছে। ইহার 
অর্থ হুম্বতিদের আন্বও অবাধে হুষর্ষ চালাইবার অঙ্গুরতি 
দান। ভিমি যলেম যে, পুনর্বসতি কার্ধের জম্য তিমি জান 
পূর্ধবঙ্ে আসিবেন না! । এ্রীযুক্ত ঠক বোস্বাই রওনা 
গিয়াছেন। ম : 



বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য 
গ্রীননীমাধব চৌধুরী 

(২) 
বৈদিক আর্ধ ও ইরাদীয় আর্ধ সন্ধে প্রথম প্রবন্ধে (গ্রবাসী 
কাতিক, ১৩৫৩) প্রাচীন ইবাণীয় ধর্মগ্রন্থ ভেন্দিদধাদে বণিত 
যোলটি আর্ধ-বসতির উল্লেখ করা হুইয়াছে। এই আর্ধ- 
বসতিগুলির অবস্থান হইতে বৈদিক আর্ধ ও ইরাণীয় আর্ধ- 
দিগের সম্পর্ক সন্বদ্ধে কিন্ধপ অন্গমান করা চলে বর্তমান 
প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করা হইবে। 

ভেন্দিদাদ প্রাচীন ইরানীয়দগের ধর্ম ও সমাঙ্গ এবং 
আচার ও অনুষ্ঠান সমবদ্ধে অন্থশাসন এবং মোটামুটি স্থতি- 
শাস্ত্রের সহিত তুলনীয় ॥ 'ড90010%0১ নামটি ?-099০- 

0897) হইতে আপিয়াছে। ইহার অর্থ “যাঠ দেবের 
বিরুদ্ধে প্রদত্ত” অর্থাৎ যাহাতে দেবদিগের ( ইরাণীয় ধর্ম- 
শাস্ত্রের অপদেব) অনিষ্টকর প্রভাব হইতে রক্ষা পাই- 
বার উপায় বিধান করা হইয়াছে । বাইশটি অধ্যায়ে 
(880১) বিভক্ত ভেন্দিদাদ বিভিন্ন সময়ে জোরোদ্রিয়ান 
ধর্মের প্রধান পুরোহিতগণের তার! রচিত হইয়াছিল এবং 
ইহার প্রাচীনতম অংশ সম্ভবতঃ জবাধুষ্ট্ের আবির্ভাবে ছুই- 
এক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল এইক্সপ মত প্রকাশ 
কর! হইয়াছে। 

ভেন্দিদাদের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিবিধ পৌন্নাণিক 
কাহিশীর উল্লেখ বরা হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ে অহর 
মাজা কর্তৃক সই যোলটি অঞ্চলের নাম পাওয়৷ যায়। 
এইকপ মণ প্রকাশ কর! হইমাছে যে এই যোলটি অঞ্চল 
যোলটি প্রাচীন আর্ধ-বসতি এবং এইগুলি হরাথুগ্রের 
প্রচারিত ধর্মের প্রভাবের মধ্যে আপিয়াছিল। এই মত 
বিচারসহ কিনা পরে দেখা যাইবে । 

ভেন্দিদাদ্ের প্রথম অধ্যায়ের আবেস্তা অংশে দেখা 
যায় ম্পিতম জরাধথুষ্রকে সম্বোধন করিয়া এহর মাজদা 

বলিতেছেন যে প্রথম যে বাসযোগ্য উত্তম অঞ্চল তিনি 
সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার নাম আইরিয়ানা বেজ! (4- 
809 ৪8]০ )। আইরিয়ান! বেজোর অর্থ করা হইয়াছে 
পাথিব বর্গ । জেন্দ অংশে (আবেস্তার ভাষ্য অংশে ) 
বলা হইয়াছে যে, বাসযোগ্য হইথার পূর্বে সেখানে দশ মাস 
গীত এবং ছুই মাস মাত্র গ্রীন্ম প্রচলিত ছিল, এবং এই ছুই 
মাসেও এত প্রচণ্ড শীত ছিল যে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব 
হইত (9০910 ৪৪ 6০0 দা86৪:, 0010 88 6০ 8709 ০০10 

8৪ 6০ 018168% )। বাহার! উত্নয়ের আর্টিক বা তুষার 
অঞ্চলে আর্ধ জাতির আদিম বাস ছিল এইরূপ মত পোষণ 
করেন তাহার! ভেম্দিঘাদের এই হুত্তকে একটি প্রমাণ 
হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্ত ভেন্গিদাদের আবেম্তা ও জেন 

অংশ এবং উচ্বার পহলবী অঙ্গবাদ হইতে আইরিয়ান। 
বেঙ্জোর অবস্থান সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা কর! সম্ভব 
নহে । সে যাছা হউক, দশ মস ঈীত ও ছুই মাস শ্রিম্ষ 
বিশিষ্ট আর্টিক অঞ্চল পর্বস্ত জরংখুষ্্র ধর্ম গ্রচাঠিত হইয়া- 
ছিল বা ইরাণী ও ভারতীয় ঘ্বার্ধগণ এইন্প কোন অঞ্চল 
হইতে আগিয়াছিলেন এই প্রকার মতবাদের বাশুব কেন 
ভিত্তি পাওয়া যায় না। . প্রাকৃতিক বর্ণনা মিল।ইয়া 
আইরিশনা বেজ্বোর ভৌগোলিক অবস্থান সন্তোষজনক 
ভাবে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই এবং ইরাণীয় ধর্ষ- 
শাস্তের স্ঙিকল্পের যে পুরাণ পাওয়া যার তাহা হইতে এই 
সমস্যার সমাধানে কোন সাহাধ্য পাওয়া যায় না। 

অহুরা মাজদার স্থষ্ট দ্বিতীয় উত্তম অঞ্চল “গে। (0:10) 
যেখানে স্থগধা '্ববস্থিত।” পহলবী অন্থবান্দে গৌকে গাবা 
( 0:98 ) বলিয়া উল্লেখ করা৷ হষঈয়াছে। মিহির ইয়ারে 

একবার গৌ-স্থগধার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিথে র ( বৈদিক 
মিশ্র) স্কতিতে বল! হইয়াছে যে তাহার অঙ্ছগ্রহে বিশাল- 
কায়া নধ্দীনকল আইস-কাতা (4180) 0969 ), - পুরুতা 
(0১০৪:০।৬, 08/10)18), মৌকু (8০০০১ 1107), হারোযু 

(2810১ 13906 )) গৌ-সুগধা (8980088) এবং কাই- 

জেরিজেম ( [07075982015 ). এর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। 
আইসকাতার অবস্থান অজ্ঞাত । পাধিয়া বা! পার্থব, মার্ড, 
হিখাট, স্থগধা এবং খিবার উল্লেখ হইতে যনে করা যাইতে 
পারে জোরোহিয়ান ধর্ম এই সকল অঞ্চলকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল। অনুর! মাজদার হু তৃতীয় উম অঞ্চল মৌ 
বা! মার্ভ। লক্ষ্য কর! যাইতে পারে , খিবা ও মার্ 
উভয় অঞ্চল ইরাণের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে। হুগধ! 
মার্ড, খিবা বর্তমানে রাশিয়ান অধীন । চতুর্থ অঞ্চল কাখধি 
( 888৮, ), অর্থাৎ ব্যাকটি,| বা বালখ। বালখের উচ্চ- 
ভূমির (1১919160108 1.910109 ) উল্লেখ অনেকবার পাওয়া 
যায়। পহলবী অস্থবাদের নাম বুখার। বাখধিকে শৌভ্াগয- 
শালী বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । পঞ্চম অঞ্চল নিশাই 
( 1) জেন্দের ভাষাকার বাথ]] করিয়াছেন নিশাই 
বাখধি ও মৌকুর মধ্যে অবহিত । নিশাইয়ের অধিবাসী 
যে বিধর্মী ও অবিশ্বাসী ছিল আবেন্তায় তাহার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। পহলবী অঙন্গুবাদক বলিতেছেন যে তাহার! 
'দ্বেবতা ও অপদেবতা উভয়ের অস্ভিত্থে সংশয়ী ছিল। যষ্ঠ 
অঞ্চল হারোযু বা ছ্রাট, *হলবীতে হরিব বা হরাব। 

অন্গবাদকের বর্ণনায় দেখা যায় হিরাটের বৈশিষ্ট্য মশক ও 

ভিঙ্কৃকের প্রাচূর্যে। সপ্তম অঞ্চল বেকেরেত (৯9৮৪:৩১৪) | 



৫৫6৬ 

পহলবী অন্থুবাদকের মতে বেকেরেত কাবুল, কিন্ত এইরগ 
জঙ্গমান করা হয় বেকেবেত সজস্থান ব। শকন্থান (3919670, 
08, 10180078909 ) | আবেতা। হইতে জানা যায় বেকে- 

রেতের অধিবাসী যাছুবিষ্ভার পক্ষপাতী ছিল। পহলবী 
অন্বাদক বলিতেছেন তাহারা যাচুবিষ্তা ও প্রতিমাপুজায় 
আসক্ত ছিল এবং নিয়মান্ছসারে ক্রিয়াকর্ম. করিত ন]। 
প্রতিম। পুত্র এই উল্লেখ লক্ষ্য করিতে হইবে। অষ্টম 
অঞ্চল বিত্তীর্ণ গে-চারণভূমি-বিশিষ্ট উর্ব (07৮) উর্ব 
কাবুল এইকপ অন্গমান করা হয়। নবম অঞ্চল খেত 
( 807097069, পহলবী 10090 )। খেত কান্দাহার 

এইরূপ অঙ্গমান করা হইয়াছে । খেতের বৈশিষ্ট্য নেকড়ে 
বাঘের প্রাচ্য ও ইছার অধিবাসীদিগের পুংমৈথুনে 
আসক্তি। দশম অঞ্চল হারাকাইতি ( 1357505161, পহলবী 
78816৮17000 ) হ্থারাকাইতি বা হারৌবতী গ্রীক্িগের 
আবাকেশিয়া এইরূপ বল। হইয়াছে। হারাকাইতির 
সৌন্দর্যের প্রশংসা কর! হইয়াছে । ইছার অধিবাসীদিগের 
নিন্দা করিয়া বল! হইয়াছে, 

+০1005 ৮115 ৪10 ৮188610 08071501 10885 1170 03089, 10101) 
48 19181000005 06505 11035 25 176810060381) 8150 80001081810 
01861 18৮.” ও 

আবেস্তা অংশে বলা হইয়াছে “6১5 17005101815 

08608 ০01 71776 66 098. মৃতদেহ কবর 

দেওয়া বা দাহ করা জোরোস্রিয়ান ধর্মের মতে ঘোর- 
তর পাপ। হারাকাইতিতে এই ধর্মবিগহিত প্রথা 
প্রচলিত ছিল দেখ! যাইতেছে এবং জানা যাইতেছে 
সেখানকার অধিবাসীরা জোরোপ্রিয়ান ধর্মরীতি অনুসরণ 
করিত না। একাদশ অঞ্চল হেতুমত (1769617)80, 
পহুলবীতে 1196-18077850 )। হেতৃমত আধুনিক হিলমণ্ড 

এবং গ্রীকঙ্গিগের এটিমাগ্ডার। ইহাকে গৌরবোজ্জল 
বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । পহলবী অনুবাদক বলিতেছেন 
বেহ ( ৪1) নদী এখানে প্রবাহিত। এই পৌরাণিক 
যবেহ নর্দী বুন্দাহিসের (90090817181, পারশী ধম গ্রস্থ, 
রচনাকাল অহ্ছমান খ্রীঃ পৃঃ ৪** ) মতে পূর্ব এলবোরজ, 
হইতে বাছির হইয়াছে । পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া 
ইচ্ছা লিদ্ভুর মধ্য দিয়া হিন্দস্থানে প্রবেশ করিয়া সমুত্রে 
পড়িয়াছে। সিন্ধুদেশে ইছার নাম মেহরা ( 81600% )। 

সম্ভবতঃ ইহা! মেসকিদ নদী। হেতুমতের অধিবাসীদিগের 
যাছুবিস্তার প্রতি আসক্তির উদ্নেখ কর! হইয়াছে । দ্বাদশ 
অঞফল রাধা ( 2980 বা 291) । রাখা তেহ্রোণের 

নিকটবর্তী রায় নগর | রাধার অধিবাসীদ্দিগকে সংশয়বাদী 
বলিয়া বর্ণনা করা হুইয়াছে। ভ্রঃয়াদশ অঞ্চল চখ, 
(0৮৮0, পহলবী 0৪১৪: )। আবেস্তায় চখ,কে 

হ্জশালী ও স্তায়পরায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হ্ইয়াছে। 

প্রবাণী ১৩৫৩ 

আবেম্তার মতে সেখানে মৃতদ্দেহ দাহ করিবার প্রথ! 
প্রচলিত ছিল দেখা যায়। চখে;র অধিবালীর! জোরোস্রিয়ান 
ধম" গ্রহণ করে নাই বুঝা যায়। চতুর্শ অঞ্চল বরেন 
(7890৪ )। বরেনকে চতুক্ষোণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে । 
চতৃফ্োণের অর্থ কর! হইগ়াছে চারটি রাস্তা বা ফটক- 
বিশিষ্ট। পহুলবী জঙ্থবাদক বলেন বরেন কিরমান, কেহ 
কেহ বলেন গিলান। ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধে যাহ! বল! 
হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে ইহ! অনার্য জাতির দ্বারা পুনঃ 
পুন: আক্রান্ত হইত (৮:000-4থা।। 08£09৪ ০0£ 09 

000106:5” )। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে । 
পঞ্চদশ অঞ্চল সপ্ত সিন্ধুর দেশ (78769 71700 )। 
আবেন্তায় পূর্ব সিন্ধু হইতে পশ্চিম লিদ্ধুত্য € 081095622% 
11910059 ৪৮1 08031589681) [791001170) উল্লেখ পাওয়া 

যায়। পূর্ব সিদ্ধুর পরে পশ্চিম সিন্ধুর উল্লেখ লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। পহলবী অনুবাদকের মতে সপ্তসিন্ধুর নামের 
উৎপতি হইয়াছে সাত জন প্রধান রাজার সংখা হইতে । 

আফেস্তায় সপ্তসিম্কুর উল্লেখ থাকিলেও মাত্র পূর্ব ও পশ্চিম 
সিন্ধুর নাম করা হইয়াছে এবং তাহ! হইতে প্ররুত সংখ্যা 
সাত কিন্বা ছুই এক্সপ সন্দেহ উঠিতে পারে অন্কবাদক এ 
কথার উল্লেখও করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে 
কাহারও কাহারও মতে সাতটি অঞ্চলে প্রবাহিত নদী 
হইতে সপ্তসিদ্ধুর সংখ্যা পাওয়া যায়। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের 
বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত গ্রীষ্ম ও জর। মিহির ইয়াষ্টে পূর্ব ও 

পশ্চিম হিন্দু (8100০) বা সিম্ধুর নাম পাওয়া যায়। 
অনথরা মাজদার স্থষ্ট যোড়শ অঞ্চলের বর্ণনা অস্পষ্ট । দেশের 
নাম নাই। বল। হইয়াছে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা 
প্রাকারে পরিবেষ্টিত না হইয়৷ সমুদ্র-উপকূলে বাস করে। 
অথাৎ ইহা! উপকূল-অঞ্চল। পহলবী অনুবাদে এই অঞ্চলের 
নাম আবাঙ্গিস্থান (:415781990 ) বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে | আনারিস্থানের অর্থ আরাক্গ নদীর তীরব্তী 
অঞ্চল। আরাঙ্গ নদী বুন্দাহিসের বণনায় এলরোরজ, হইতে 
বাহির হইয়া পশ্চিমে প্রবাহিত। স্থতরাং যে উপকূলের 
কথ! বল! হইয়াছে তাহা স্পষ্টতঃ কাম্পিয়ান. সাগরের 
উপকূল নছে। এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের উদ্লেখ কর! 
হইয়াছে অতিরিক্ত শীত ও তুষারপাত । পহলবী অনুবাদক 
বলিতেছেন প্রাকারবেষ্িত না হইয়া বাস করিবার কারণ 
যাহাতে শক্রর আগমনে তাহার! ভ্রুত পশ্চান্পসরণ করিতে 
পারে। এই অঞ্চলে প্ররুত কতৃতবসম্পন্ন কোন রাজ! নাই 
কে কেহ এইরূপ বলেন, অন্গবাদক ইহা! জানাইয়াছেন। 

ইহার পর জেন্দ অংশে এইগুলি ছাড়া যাহাদের নাম 
কর! হয় নাই এক়প আরও অনেক উপত্যকা ও সমতল 
অঞ্চল জাছে এ কথা বলা হুইয়াছে। পহলবী অস্থবাদর 



চৈত্র | বৈদিক জার্য ও ইরাদীয় জা্ব 8৫১ 

ৃষ্টানতব্বরপ ফার্শের ( ঘ6৪ বা! ম'2878695) ) নাম করিয়া 
ছেন। 

ভেন্দিদাদে উল্লিখিত যোলটি অঞ্চলের যে বর্ণনা উপরে 
দেওয়৷ হইল তাহা হইতে দেখা যায় যে যোলাটর মধ্যে 
এগারটি অঞ্চল অবিসম্বাদীরূপে পূর্ব ইরাণ, আফগানিস্থান 
ও ভারতবর্ষের মধ্যে। এই এগারটির নাম, গৌ-নুগধা, 
মার্ত, বাল, নিশাই।, হিরাট, বেকেরেত বা শকস্থান, উর্ব 
বা কাবুল, খেওত বা কান্দাহার, হারাকাইতি, হেতৃমত ব! 
হিলমণ্ড ও সপ্তসিন্ধু, বাকী পাচটির মধ্যে চখ, বা চাখারের 
অবস্থান পরিফার নহে; উপকূল অঞ্চল সম্বন্ধে পহলবী 
অন্ুবাদকের ব্যাখ্যার ফলে অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত 
হয়ঃ এবং আইরিয়ানা বেজোর বর্ণনা হইতে ইছার 
ভৌগোলিক অবস্থান সমন্ধে কোন ধারণা কর! সম্ভব হয় 
না। বাকী দুইটির মধ্যে রাঘা বা রায় পশ্চিম ইরাণের 
মধ্যে। একটি মতান্থসারে ইম্পাহান, বায়, হামাদান, 
নিহাবন্দ ও আদর বা আজারবাইজান প্রাচীন পহলব 
প্রদেশের অন্ততূকক্ত ছিল এবং এই সকল অঞ্চল লইয়া 
প্রাচীন মিডিয়া গঠিত ছিল। অবশিষ্ট থাকে বরেন। 
বল! হইয়াছে যে বরেন কাহারও মতে গিলান 
কাহারও মতে কিবমাণ। কিরমাণ ইরাণের দক্ষিণ-পূর্বে, 
গিলান উত্তরে কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে । 
বরেনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে তাহা হইতে 
বুঝ। যায় ইচ্ছা অনার্ধ দেশের নিকটবর্তী বা বাহির হইতে 
তাহাদের ইরাণ-আক্রমণের পথে । গিলানে আধ-বসতি 
থাকিলে পূর্বে মাজানদারেন ও পশ্চিমে আজারবাইজানও 
প্রাচীনকালে আর্ধ-বসতির অস্ততূক্ত ছিল মনে কর] যায়। 
মাজানদারেনের পূর্বে প্রাচীন হিরকানিয়া অনার্ধদেশের 
অন্তভূক্তি। কাম্পিয়ান সাগরের পূর্বে দাহী (10891089 ) 
সিথিয়ান (9০5৮৮:97) বলিয়! পরিচিত অনার্ধ জাতিদিগের 
অঞ্ল। কাম্পিয়ানের পশ্চিমে আজারবাইজান বা প্রাচীন 
জাজ্রোপাতেন ককেশাশের সংলর। ককেশাশ ও পূর্ব- 
রুশিয়া প্রাচীন মিডিয়ান ও হাকামণি সামাজোর আমলে 
সিথিয়ান বলিয়া পরিচিত গোষীসমূহের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। 
দেখা যায় সাপানীয় সাম্রাজ্যের আমলে ইহাদের বিরুদ্ধে 
ককেশাশের দ্বার রক্ষা করিবার জন্ত রোম সাম্রাজা সাসানীয় 
সম্রাটগণকে কর দিত। মিডিয়ান সাম্রাজ্যের আমলে 
অনাধ জাতিন্িগের আক্রমণ কাম্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী 
অঞ্চল হইতে ঘটয়াছিল। আরসিকিভান আমলে এই 
আক্রমণ প্রধানতঃ ইরাণের পূর্বদিকে কিরমানের সন্নিহিত 
অঞ্চল হইতে ঘটে। বরেন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা 
হইয়াছে যে উহ! থে.তাওনা ব৷ ফ্রেছুনের জন্মস্থান। ফ্রেছুন 
অহি দানকের (841 [0998৮ ) *বিনাশকারী বলিয়া 

ইরাণীয় পুরাণে প্রসিদ্ধ । ফ্রেছুন, হিম, কবহুস প্রতৃতি 
ইরানীয় পুরাণের বিখ্যাত বীর এবং দেবতারূপে.পরিচিত ॥ 
ইহার পরে দেখা যাইবে জোরোরিয়ান ধর্মের অভ্যুত্য়ের 
পরিচয় পাওয়া যায মিডিয়ায় । মিডিয়ার মাজি গোঠী 
জোরোস্রিয়ান ধর্মের ইতিহানে পুরোহিত সম্প্রদায়রূপে 
বিখ্যাত । এই সকল কথা মনে রাখিলে বরেনকে ক্র্মান 
অপেক্ষা গিলান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত পহলবী 
অনুবাদে কিরমানের উল্লেখের ভিত্তি যে কোন প্রাচীন 
প্রসিদ্ধ কিন্বদস্তী তাহাতে সন্দেহ নাই । হান-বংশের 
আমলের প্রাচীন চীনা ক্রনিকেলে উল্লিখিত 07৩96 ভাঃও 
ভেন্দদাদের বরেন হইতে অভিন্ন কেহ কেহ এইরূপ অনুমান 
করিয়াছেন। হান আমলের প্রসিদ্ধ রাজদৃত চ্যাং কিয়েনের 
বর্ণনা হইতে 01986 ভা9-এর অবস্থান কর্গণার সহিত 

মিলিয়! যায় এইরূপ বলা হইয়াছে । সেযাহ! হউক, এ 
আলে!চন! বাহুল্য, কারণ বরেন ছাড়া আরও কতকগুলি 
অঞ্চলের অবস্থান অজ্ঞাত থাকিয়া যায়৷ 

মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে, ভেন্দিদাদের প্রথম 
অধ্যায়ে উল্লিখিত যে যোলটি অঞ্চলকে প্রাচীন আর্ধবসতি 

বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয় তাহার মধ্যে এগারোটি পূর্বদিকে । 
এই এগারোটির যধ্যে গৌ-স্থগধা, মৌরু, নিশাই ও বাখনি- 
বাদে বাকী সাতটি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজনৈতিক 
সীমানার মধ্যে অবস্থিত ( মৌর্ধযসান্রাজ্য ) এবং বাকী 
চারটিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির সীমানার মধ্যে 
ফেলা যায়। আবরব-আক্রমণের সময় পর্স্ত স্ুগধায় বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রবল ছিল। 

“ঢততা। 00118. 10006 18716 8197 1106 17088580001 181812) 
13000170800 30018 ৪36 9810 10 11846 19692 8010 11) 1106 1082818 
0130000878৮, 300018157) চি001381160 30 9001818) 1011] 282 
002001068 10 1176 80) 0600002%” (80161 56), 

উপকূলবর্তা অঞ্চল সন্বদ্ধে সন্দেহের কথা বলা হইয়াছে। 
পহলবী অন্বাদে আরাঙ্গিস্থান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে 
তাহা সত্বেও এই কথা বলা যায় যে উহা মাক্রাণ উপকূল 
হওয়া অসম্ভব নহে। আরঙ প্রকৃতপক্ষে একটি পৌরাপিক 
নদীর নাম। আরাঙ্গিস্থানের সম্পর্কে অনুবাদে 470 
কথাটি ব্যবহার কর! হইয়াছে এবং উহার অর্থ কর! হইয়াছে 
রোমের-পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্য । ইহাতে প্রাচীন ইন্থাণীয় ও 
বোমক-সাম্াজ্যের সীমানা ফুফ্রেতিস নদীর কথ! আসিয়া 
পড়ে। ইতিহাস হইতে যতদুর জানা যায় এই অঞ্চল 
বরাবর সেমিটিক জাতির অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া! পরিচিত। 
তারপর বরেনকে কিরমাণ বা ফরগণ! বলিয়া! স্বীকার 

. করিলে রাঘ! বা রায় পশ্চিম ইরাণে একমাত্র জার্ধবসতি 

দাড়ায়। 

, প্রাচীন আর্ধজাতির উপনিবেশ বলিয়! ব্যাখ্যাত 



৫৫২ 
হিল এরিসএ, পরনিন্দা র্ড এটি এ 8 ০ এ জ ওস। সািিউরউস ও এও 

ভেন্দিদাদে অহ্থরা মাজদার হষ্ট উত্তম (০9:069$) অঞ্চলগুলির 
ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে উপরের আলোচনা হইতে 
এই সিদ্ধান্ত করিতে হু? যে আর্ধবসতিগুলি স্থগধা হইতে 
আরঘ্ত করিয়া দক্ষিণে ভারতবর্ষের মধ্য পর্যন্ত গ্রসারিত। 

স্থগধার পশ্চিমে মার্ভ ও খোরাসানের দক্ষিণে কিরমান 
পর্স্ত এই বসতি বিস্তৃত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
অক্সাস, হরির? ও সিন্কুর অববাহিক! লইয়া একটা ০০20- 
[৪০৮ ভোঁগোলিক অঞ্চল পাওয়! যাইতেছে যাহার মধ্যে 
অধিকাংশ আর্ধবসতিগুলি অবস্থিত। দৃরবর্তী রাঘ! এই 
সীমানার বাহিরে । এই সিষ্কাস্ত প্রচলিত আর্ধবাদের, অর্থাৎ 
আর্ধজাতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে আপিয়াছিল এই মতবাদের 
সমর্থন করে না। তারপর অহুর। মাজদার স্থষ্ট এই সকল 
উত্তম অঞ্চলের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সন্বদ্ধে 
আবেস্তা অংশে যাহা বল! হইয়াছে ও পহুলবী অন্গবাদে 
যাহা! বিশদ কর! হইয়াছে তাহ! স্মরণ করিলে কি উত্তম 
অঞ্চল কি জরাধুষ্রের প্রচারিত ধর্মের প্রতি আছ্ছগ ত্য, 
কোন হিসাবে তাহাদের অনেকগুলির প্রশংসা করা! 
চলে না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আইরিয়ানা 
৫ঘজে। সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল৷ প্রয়োজন । 

দশ মাস শীত ও ছুই মাস গ্রীম্মবিশিষ্ট আইরিয়ানা 
বেজে অনুর! মাজদা ম্চুষ্যবাসের উপযোগী করিয়া ক্যটি 
করিয়াছিলেন । আইবিয়ান। বেজোর অথ কর। হইয়াছে 
পৃথিবীর স্বর্গ । একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজঞানী আর্ধজাতির 
উপনিবেশ-বিস্তার সম্পকিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন 
যে আর্জাতি উত্তর অঞ্চল হইতে ইরাণে পৌছিয়া ছুই দলে 
বিভক্ত হইয়া যায়; এক দল পশ্চিম মুখে ও অন্ত দল পূর্ব 
দ্দিকে প্রস্থান করে। এই উত্তর অঞ্চল তাহার মতে 
জাইরিয়ানা বেজে! | 

প্রবাঙ্গী ১৩৫) 
০ হাটি আপি অর প্রি 

ইইতে আধজাতি দক্ষিণ-পূর্ব মুখে চলিতে চলিতে ইরাণ ও 
ভাঞতবর্ধে উপস্থিত হয়। যে ব্যাপার শ্রী: পৃঃ ২৯৯০: 
বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধ কিন্বদস্তী অন্থমান 
শী; পুঃ ৪০, বৎসরের পরে লিখিত ভেপ্দিদামের লেখকের 
নিফট সুপরিচিত ছিল বিনা দ্বিধায় এইরূপ অনুমান করা 
আবশ্তক | তাহ না হইলে আইরিয়ান! বেজে যে স্থগধার 
উত্তরে আগতাই পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রকার মত- 
বাদের কোন ভিত্তি দেখ! যায় ন|। 

বল! বাহুল্য, আইরিয়ান! বেজোর মাত্র শীতের বর্ণনা 
উপরের মতবাদের ভিত্তি। শেন্দিদাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
দেখা যায় যে তৃষিকল্পের আওস্ে অন্থর1 মাজদা, মন্থয জাতির 
মধ্যে প্রথম রাজ] ধিম ও দেবগণের মধ্যে পরামর্শ আর্ভ 
হইল। অহরা মাঁঞ্দ। বলিলেন, পৃথিবীতে তের পরকোপ 
হইবে ও ভয়ানক তুষারপাত হইবে। শীতের পূর্বে পৃথিবীতে 
বহু পশ্ুধাস্য তৃণ জন্মিত। তারপর জলে পৃথিবী প্লাবিত 
হইল ও তুষার গলিয়! নালার স্থ্ি হইল। জলাশয় খনন 
করিয়া এই জল নিকাশ করিয়া যিম মনুয্য-বসতি স্থাপন 
করিলেন। শীতের প্রাবল্য সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা 

হইতেছে তাহা পৃথিবীব্যাপী শীত এবং মনুষাশ্থির পূর্বের 
ব্যাপার। আইরিয়ানা বেছ্গোতে দশ মাস শীতের প্রভাব 
এবং গ্রীক্মকালেও অতিশয় শীতের প্রকোপ ছিল। অনুর! 
মাজদ| ইহাকে মন্ষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়াছিলেন। শুধু 
শীতের বর্ণনা হইতে আইবিয়ান! বেঙ্জোকে কাম্পিয়ান ও 
আরুল সমুক্রের দিকে ঠেলিয়! দিবার হেতু নাই। 

অরাধুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে 007, 8298 
বলিতেছেন যে জরাথুষ্রকে বিশেষভাবে আইরিয়ানা 

: বেজোতে বিখ্যাত বলা হইম্নাছে। ইহার অর্থ 
+8100008 10 1006 447707 70756, ৮186005 006 [187018708 

“িএ০০। 78109 8510, 2. 801১8700 258300 10 1085 70010 8100. [15118705 601308150 30) (22098 3707167)0738]%, 
0 50801678, গা)0) 150. 20071110501 ৮2022 (৮17)000 6500192135 
086 02162091206 ০08 01 [06) 200 জোটে 01 ৪7)62 - -” 

অর্থাৎ গৌ-হুগধার উত্তরে এই সাব-আর্টিক অঞ্চল 
হইতে আর্য জাতি ইরাণে প্রবেশ করে। স্থগধার উত্তরের 
অঞ্চল গ্রীক ও রোমক এতিহাসিকগণের নিকট সিথিয়া 
বলিয়া! পরিচিত (9০761১1% 107% 10790) ও 93076)19 
8১:07 [79800) ) এবং ইতিহাসের আরম্ভ হইতে উহা 

মোজল-তুকণা যাযাবর গোীর অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। মেয়ারের (7155: ) মতে আর্ধজাতি গ্রীঃ পৃঃ 
২০৯৪ বৎসর পর্যন্ত কাম্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের 
পূর্বাচলে অবস্থান করে, তারপর দক্ষিণে ভারতবর্ষের গ্রিক 
চলিতে আরস করে। মুরোপীয় পঞ্ডিতগণের এই সকল 
মতের পশ্চাতে রহিয়াছে এই দৃঢ় ধারণ! যে আর্ধজাতির 
আদি বাসভূমি ককেশাশ বা পর্ব-রুশিয়া এবং এই বাসভৃমি 

1): [7808 বলেন, জবাথুষ্ট্রের শিষ্যগণ তাঙছাকে এই 
রূপ বিশেষণে ভূধিত করিতেন না যদি তাহাদের এ বিশ্বাস 
না থাকিত যে জরাথুষ্ট অতি প্রাচীনকালে আবিভূ্ত হইয়া- 
ছিলেন। জরাথুষ্ট্রের আাবির্ভাবকালের প্রাচীনত্ব নিরুপণে এই 
ধরণের যুক্তির মুল্য যাহাই হউক দেখা যায় যে অহা মাজদা 
ও রাজা ধিমকেও আইবিয়ানা বেজোতে বিখ্যাত বলা 
হইয়াছে। উপরে দেখা গিয়াছে যে আর্ধবসতিগুলির বর্ণনা 
প্রসঙ্গে আইরিয়ানা বেজোর অর্থ করা হইহাছে পৃথিবীর স্বর্গ, 
এখানে অর্থ করা হইয়াছে আরর্দিগের বাসভূমি। ভেঙ্দি- 
দাদের পহলবী অনুবাদে 4159:09 ড8)০কে 10 ও) 

রূপে দেখা যায়। হ্থতরাং প্রাচীন 41৮50-এর পহলবী 

রূপান্তর 41790 এ হইতে [১ [00 ও 

আধুনিক রূপ 2550.:আসিয়াছে। নৃতত্ব-বিজ্ঞানীগণ যে 



চৈজ্জ. বৈদিক জার্য ও ইরালীর জার্য 

আইরিয়ানা বেজোকে হুগধার উত্তরের সাব-আর্টিক অঞ্চল 
এবং শ্রী; পৃঃ ২০০০ বৎসরের 4790 1)079 বলিয়া মত 
প্রকাশ করিয়াছেন প্রক ভ প্রস্তাবে উহ। 4150. বা 130 
], অর্থাৎ ইরাণের স্বর্গ বা ইরাণের পবিত্র ভূমি । ভেন্দি- 
দাদের আর্ধবসতিগুলির তালিকার প্রথম অঞ্চল আই- 
রিয়ান1! বেজোর প্রকৃত অর্থ পবিত্র 11801810 1)07)6 

এইরূপ অন্থমান করা অদঙ্গত নহে। তালিকার প্রথম 
উল্লিখিত অঞ্চল ইরাণের স্বর্গ হউক বা আর্ধবাসভূমি হউক 
ইহা একটি পৃথক অঞ্চল নহে, তালিকার পরব্তা অঞ্চগ- 
গুলি এই আইরিঘ্ানার অন্তভূ্জ-_ইহাই সহজ ও সরল 
অর্থ। পণ্ডিতগণ ইহাকে পৃথক একটি অঞ্চল কল্পনা করিয়া 
স্থগধার উত্তরে ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন। 

এখন এই অঞ্চলগুলির অন্ান্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত- 
করা যাইতে পারে। 

আইরিয়ানা বেজোতে শীভাধিকা, গৌ-মুগধায় গো” 
মড়ক, মৌরুতে যুদ্ধবিগ্রহ ও লুঠতরাজ, বাকধিতে কীট 
ও বিষাক্ত গাছপাল।, নিদাইতে অবিশ্বাস ( 007১91191 ), 
হারোস্ুতে শিলাবুটি ও দারিগ্া, বেকেরেতে ভূতগ্রেতে 
বিশ্বাস, উর্বে যুদ্ধবিগ্রহেত্র দরুণ ধবংস, খেঙ তায় অস্বাভাবিক 
ইন্ছিয়াশক্তি, হারাকাই্ইতিতে মুতদেহ দাহ করিবার প্রথা, 
হেতুমতে যাহুবিদ্যায আসি, বাঘায় সংশয়বাদিতার 
প্রাধান্ত, চথে, মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা, বরেনে অনাধ 
জাতির আক্রমণ, সপ্তসিন্কৃতে জ্বর ও উপকূল অঞ্চলে তুষার 
পাত--অহুর! মাজদা কতৃক সৃষ্ট উত্তম অঞ্চলগুলির এই 

সকল ক্রটির উল্লেখ করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে উত্তম 
অঞ্চলগুলির এই সকল ক্রটির জন্ক 12:0-10817য 081) 
দাদী, শত্রুতা করিয়া সে উত্তম অঞ্চলগুলিকে এই ভাবে 
কলফ্কিত করিয়াছে। দেখা যাইতেছে এই ক্রটিগুলির 
কতক নৈসর্গিক, কতক নৈতিক। অন্তান্ত অঞ্চলের কথা বাদ 
দিয় নিশাই, হারাকাইতি, রাধা ও চখে র ত্রুটির বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ কর! যাইতে পারে। হারাকাইতি ও চথে, 
সৃতদ্দেহ কবর দিবার ও দাহ করিবার প্রথ। প্রচলিত ছিল। 
জোরোগ্রিয়ান ধর্মমতে এই ছুইটি গুরুতর অপরাধ, বিধর্মীর 
প্রথ!। অহর] মাদার স্থষ্ট উত্তম অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন 
থাকিবার সরল অর্থ জোরোন্রিয়ান ধর্মমত এই ছুই অঞ্চলে 
গৃহীত হয় নাই। নিশাইতে এই ধর্মমত সম্ভবতঃ প্রবল 
ছিল না। রাঘায় সংশয়বাদ্িতার ( ০591: ৪০919610181 ) 

উল্লেখ আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, একটি মতানুসারে 

জরাধুষ্ট্রের জন্মভূমি বলিয়া রাধার প্রসিন্ধি আছে। তাহ! 
ছাড়া রাঘ! প্রর্কত প্রন্তাবে জরাখুষ্্র উপাধিধারী জোরো- 
হরিয়ান ধের প্রধান পুনোহিতগণের দ্বারা শাসিত হইত। 

কয়েকাট অঞ্চলের মারাত্মক ক্রটির উপ্লেখ হইতে 

মোটামুটি এই কথা জানিতে পারা যাইতেছে যে এই সকল 

অঞ্চলের সম্ভবতঃ তিনটিতে জোরোদ্রিয়ান ধর্মমত গৃহীত 
হইয়াছিল কিন! সন্দেহ । এই অঞ্চলগুলি পূর্ব-ইরাণের 
অন্তভূক্তি বলা যাইতে পাবে । জোন্োস্রিয়ান মত এই 
অঞ্চলগুলিতে গৃহীত না হইয়। থাকিলে অহুরা! মাজদার সৃষ্ট 
উত্তম অঞ্চলগুলির তালিকায় এইগুলির স্থান পাইবার 
কারণ কি? ইরাণীয় বা আর্ধজাতির উপনিবেশ “হিসাবে 
ভেন্দিদাদের লেখক এইগুলির নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য 

হইয়াছেন জোরোস্ট্িয়ান ধর্মমত এই সকল অঞ্চলে গৃহীত 
না হুওয়া সত্বেও, এই কথা স্বতঃই মনে আসে । অন্থরা 
মাদার জবানীতে এই অঞ্চল তাহার হই উত্তম 
অঞ্জলগুলির মধো, এইরূপ প্রচারণার পশ্চাতে অহুরা 
মাজদাকে ইরাণীয় আধজাতির জাতীয় দেবতারপে প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত 
মনে হয় না। 

আর্জাতির আদি বাসভূমি এবং এই বাসভূমি হইতে 
কতকগুলি গোষ্ঠীর নীপার নদীর গতি অনুসরণ করিয়! 
উক্রাইনের মধ্য দিয়া পোলাগু,বাণ্টিক অঞ্চল, স্ক্যাপ্ডিনেভিয়া, 
মধ্য ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে এবং কতকগুলি গোষ্ঠীর 
পূমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ইরাণ ও ভারতবর্ষে প্রবেশ 

করিবার কল্পিত কাহিনীর উল্লেখ পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে 
করা হইয়াছে । আইরিয়ানা বেজোর ভৌগোলিক অবস্থান 
সম্পর্কে আলোচনায় এই ০7০০৩ আধবাদের প্রসঙ্গ 

উঠিগ়াছে। এখন সংক্ষেপে দেখ প্রয়োজন অস্রা মাজদার 
সষ্ই উত্তম অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া 
গেল তাহ! এই প্রচলিত আর্ধবাদের সমর্থন করে কিনা এবং 
এই সকল তথ্য হইতে ইরাণীয় ও বৈদিক জার্ধগণের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে কি ধারণ করা সম্ভব। 

আইরিয়ান৷ বেজোকে স্থগধার উত্তরে অবস্থিত সাব- 

আর্টিক 7390. 1:0706 বলি দাবি করা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক 
ধ্াড়ায় যর্দি আগে হইতে প্রচলিত আধবাদ স্বীকার করিয়া 
না লওয়া হয়। কাম্পিয়ান সাগর ও আরল সাগরের 
পূর্বাঞ্চলের কথা উঠে আধর্জাতি মধ্য-এশিয়ার পথে ইরাপ ও 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এই মত গ্রহণ করা হইলে। কিন্তু 

দক্ষিণ-পূর্ব রুশিঘা হইতে ভারতবধে আসিতে উত্তরের এই 
পথ ছাড়া আরও পথ ছিল। ককেশাশ হইতে আজার- 
বাইজান, মিডিয়া, স্ুসা, ফার্শ, খোরাশান হইয়া বালখ বা 
কিরমান হইয়া বেলুটীস্থান অথবা! আজারবাই ছ্জান, কুদ্ীস্থান, 
মেশোপটেমিয়া হইয়া ইরাণ, এই সকল পথ ছিল। যাহারা 
মেশোপটেমিয়ার পথে আর্ধজাতি ইরাণে ও ভারতবর্ষে 
আলিয়াছিল বলেন মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন ইতিহাস 
তাহাদের কিছুটা সমর্থন করে এ কথা অস্বীকার কর] চলে 
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না। কাম্পিয়ান ও আরলের পূর্ব-উত্তরের পথে আর্ধজাতি 
ইরাণে আসিয়াছিল যাহারা বলেন তাহাদের মতের সমর্থনে 
এঁভিহাসিক বা ভৌগোলিক কোন প্রমাণ নাই, নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানের প্রমাণের কথা বলা বাহুল্য । উপরে দেখা 
গিয়াছে যে আইবিয়ান! বেজে বাস্তবিক ইবাণ, অথবা পৃর- 
ইবাণ। স্থগধা ও"মার্ভের উত্তরে ইরাণের সীমানা বিস্তৃত 
ছিল ইর'ণের প্রাচীন ইতিহাস একপ সাক্ষ্য দেয় না। 

যোলটি অঞ্চলের মধ্যে আইরিয়ানা বেজে! বাদে 
পনরটি অঞ্চলের মধ্যে এগারোটি পূর্ব-ইরাণ, আফগানি- 
স্থান ও ভারতবর্ষের মধো পড়ে এবং এই এগারোটি অঞ্চল 
একটি 0০0:)1896 ভৌগোলিক অঞ্চল ইহ! দেখা গিয়াছে । 
এই তথ্য বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন । যোলটি অঞ্চলের অধিবাসী 
যেজাতি বা গোঠীতৃক্ত সেই জাতির, সংখ্যার দিক দিয়া 
এবং কুঙির দিক দিয়াও বটে, গ্রধান কেন্দ্র এই ভৌগোলিক 
অঞ্ল। এই জাতিকে বদি আর্ধজাতি বলা হয় তাহা 
হইলে মধা-এশিয়ার পথে বা মেসোপটেমিয়ার পথে আর্ধ- 
জাতি পূর্ব-ইরাণে আসিয়াছিল বাহার! বলেন তাহাদের মত 
ষূলাহীন হইয়া যায়। অর্থাৎ আর্জাতি যে পশ্চিম দিক 
হইতে ( ককেশাশ বা উত্তর-পশ্চিম খিরগিজ অঞ্চল বা 
দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া) আসিয়াছিল তাহা বিশ্বাস কর! অসম্ভব 
হয়। ভেন্দিদাদের এই তালিকার কিছুমাত্র প্রামাণিকতা 
আছে স্বীকার করিলে রাঘ! বাদে পশ্চিম-ইরাশের অন্তান্ত 
অঞ্চলগুলির অনুল্লেখ নিশ্চয় তাৎপর্যহীন ব্যাপার নহে। 
জোরোই্রিয়ান ধের পীঠস্থান মিডিয়ার নাম পর্যন্ত উল্লেখ 
কর! হয় নাই। ভেন্দিদাদের রচনাকাল যদি খুঃ পৃঃ ৪০০ 
বৎসর হয় তাহ! হইলে মিডিয়ার নাম এবং হাকামণি 
সাম্রাজ্যের উৎপত্িস্থান কফার্শের নাম উল্লেখ না করিবার 
হেতু কি? এই অহুল্লেখ যদি কোন প্রকার অভিসন্ধিমূলক 
না হয় তাহা হইলে বলিতে হয় লেখক আর্ধ বা ইরাণী, 
আদি বসতি সম্বন্ধে প্রচলিত কিন্বদস্তী অন্সরণ করিয়া 
ছেন। এই কিন্বদস্তীর মম এই যে আর্ধজাতি পশ্চিম 
হইতে আসে নাই, পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিম মুখে অগ্রসর 
হইয়াছিল। 

এই প্রসন্ধে উল্লেখ করা! যাইতে পারে যে, 7:869৪- 
0860098, 98৯০০ এবং আরও অনেকের মতে আবেস্তার 
আইরিয়ানা পূর্ব ইরাণ, আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান প্রভৃতি 
অঞ্চল। হাকামণি সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের একটি লেখনের 
উল্লেখ পূর্বে. কর! হইয়াছে । আত্মপরিচয় দিয়া তিনি বলি- 
তেছেন যে তিনি +875200 8০2) ০৫80 490) 10675190 

৪00 01 8 [১68:8891).* পারশীক হষইয়াও যে তাহাকে 

কুলগৌরব জানাইবার জন্ত বলিতে হইয়াছে ষে তিনি 
আধ ও আর্ধের গুন্ধ ইহার প্রাঞ্জল অর্থ পারস্ঠ গোড়ায় আর্ধ 

গ্রবালী 

দ্বেশছিল না। ভেন্দিদাঙ্দের তালিকা এই কথা সমর্থন 
চটি 
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করে। 

ইহার পর মিডিয়া ও পারস্টের প্রাচীন ইতিহাস ও 
জোরোস্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতি হইতে এই বিষয় 
সম্বন্ধে কি তথ্য পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করা 
প্রয়োজন । কিন্তু ব্তমান প্রবন্ধে এই আলোচনার স্থান 
নাই। উপরের আলোচনা হইতে ইরাণী আর্য ও ভারতীয় 
আর্ধের সম্পর্ক সন্বদ্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঘায় তাহার 
কথা সংক্ষেপে বলা হইতেছে। 

ভেন্দিদাদের তালিকায় যোলটি অঞ্চলের প্রথমটি যদি 
আর্য দেশ ( আইরিয়ান! ) অর্থে গ্রহণ কর! যায় তাহা হইলে 
অকসাস ও সিল্ভুব অববাহিকা ও পশ্চিমে হরিরদের 
অববাহিকা এই দেশের মধ্যে পড়ে ইহা বল হইয়াছে । 
এই দেশের পশ্চিমে কিরমান ও শকস্থানের মরুভূমি, 
দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সাগর । পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার 
মধ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত পড়ে। অনুর মাজদ। 
এই দ্বেশ শৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্থতরাং এই দেশের অধি- 
বাসীর! 'এক জাতিতৃক্ত মনে কর! যাইতে পারে। বিভিন্ন 
অঞ্চলের অধিবাসীদের জোরোপ্রিয়ান ধমের প্রতি 
বিবোধিতা সত্বেও যখন তালিকায় সেই সকল অঞ্চল স্থান 
পাইয়াছে তখন তাহারা যে একজাতিতৃক্ত ছিল এই 
ধারণা সমথিত হয়। এই জাতিকে যখন সপ্তপিন্ধু বা 
বর্তমান কালের পঞ্চসিদ্ধু বা পঞ্জাব পধস্ত অবস্থিত দেখা 
যাইতেছে তখন জাতি (7০০০) হিসাবে ইরানী আধ ও 
ভারতীয় জার্ধের মধ্যে পার্থক্য ছিল কিনা বিচার বৰা 

জনাবশ্তক। এ প্রসঙ্গে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে 
নৃতত্ববিজ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার করিলে এই আর্ধ 
দেশের বর্তমান কালের অধিবাসিগণের এক বৃহৎ অংশকে 
অল্পবিস্তর ভারতম্য সত্ত্বেও একটি প্রধান টাইপের জঙ্থযায়ী 
দেখ যায়। 

উপরের আলোচনার ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত করা সম্ভব 
সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কর! হইতেছে । 

আবেন্তার আইরিয়ানার অর্থ আর্ধ দেশ হইলে দেখা 
যায় যে এই জার্ধ দেশ হিমালয় হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত 
00000910850 ও মালভূমির পূর্ব-অঞ্চলে অবস্থিত। 
পূর্ব-ইরাপ, বত'মান আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম ভারত- 
বর্ধ লইয়া এই দেশ গঠিত | এই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 
যাহার! বাস করিত তাহারা এক জাতীয় ও এক ভাষাভাষী 
ছিল অনুমান করা যায়। তাহাদের নাম আর্য হইতে 
তাহাদের দেশের নাম আইরিয়ানা! হইয়াছে । এই 
আইবিয়ানা পরবর্তীকালে ইরাণে রূপান্তরিত হুইয়াছে। 
এই জাতি পশ্চিম অঞ্চল হইতে তাহাদের প্রাচীন বাস- 



চৈত্র 

ভূমিতে আসিয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন বিচারসহ 
যুক্তি বা প্রমাণ কেছ উপস্থিত করেন নাই। স্থতরাং 
ককেশাশ বা! দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়া বা খিরগিজ অঞ্চল হইতে 
মধ্য-এশিয়া বা মেশোপটে মিয়ার পথে অগ্রসর হুইয়া ইরাণে 
তাহারা উপনিবিষ্ট হয় এবং ইরাণে উপনিবি& দলগুলির 
মধ্যে কয়েকটি দল বিচ্ছি্ন হইয়া সিন্ধু-উপত্যকায় প্রবেশ 
করে এই মতবাদ ভিত্তিশৃন্ত। ইরাণে উপনিবিষ্ট আর্ধ 
জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিবাদের ফলে 
ইরাীয় আর্য ও ভারতীয় আর্ধদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে 
এবং জরাধুষ্টের ধর্ণান্দোলন এই বিচ্ছেদের প্রমাণ, অর্থাৎ 
জরাথুষ্ট্ের ধম নত প্রচার ও ভারতীয় আধরদিগের ইরা 
পরিত্যাগ এই ছুইটি সমসাময়িক ঘটনা, এই মত গ্রহণ করা 
যায় না। জরাথুষ্টরের ধম'মত বাখধি হইতে প্রচারিত 
ছইলেও ছাবেস্তায় বণিত এই আর্য দেশে স্থায়ী হইতে 

ঈক্লাময় নাম কে রেখেছে €৫৫ 

পারে নাই। নিশাই, চখ, ও হারাকাইতি সম্বন্ধে আবেন্তায় 
যাহা বল! হইয়াছে তাহা! হইতে এ কথা প্রমাণ হয়। তান 
পর গৌতম বুদ্ধের উল্লেখ, [8:00 5891/১-এ বৌন্ধ 
চক্রের ( 6810177% 1199] ) উল্লেখ ও প্রাচীন গাথা অংশে 

ও পরবর্তী ধম'পাহিত্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিষাপৃজার প্রতি 
আঙ্ষমণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ হয় যে জবাধুষ্ট্রের ও* তাহার 
শিষ্যগণের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ব্রাদ্ধণ্য ধম” ও বৌদ্ধ 
ধম”। জরাধুষ্ট্রের পূর্বে বৈদিক ধর্ম এই অঞ্চলে প্রচারিত 
ছিল, গাথার সোমস্তরতি হইতে তাহা! জানিতে পারা! যায়। 
জরাধুষ্টরের প্রচারিত ধমের প্রত অভ্যুদয় হইয়াছিল হথুধ 
মিডিয়ায় । 

জোবোর্রিয়ান ধর্মের এই পশ্চিমমুখখী গতি বতণ্ান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের উপর কিরূপ আলোকপাত করে 
দেখ প্রয়োঞ্জন। 

দয়াময় নাম কে রেখেছে? 

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ূ 
দয়াময় নাম তোমারে দিয়েছে এমন মাথা কি আছে উন্নত? 

বড় বড় চাটুফারে, চরণে তোষা হুয় নাই নত। 
এত নির্ধম কঠিন কঠোর হাটু গাড়! থেকে রেহাই দিয্াছ 

হইতে কি কেহ পাছে ? বল দেখি ভুষি কারে ? 
হে নাট্যকার, তোমার কি সথ? 

বিস্বোগান্তই সকল নাটক, তোমার ভুবনে দেখ ছি কেবল 
ছে মহাশিল্পী, হাটি তোমার ব্থাতুর চারি দিক, 

নেহাত লয়ের ধারে। দুরেনবার্গে কাসিয় মতন 
অতি মর্ম্পূক । 

তোমার বাণীর লব শেষ সুর শুধু লাঞ্ছনা হত্যা দন্ত 

| সেই এক পৃরবী তো, কাল শেষ, যার আজি আরঞ 
যাহ! নুমিষ্ তাহার শেষেই প্রস্ রূপ দেখিতে পাইনে 

রেখেছ প্রচন্ব তিতো। আখি নত জলভারে। 
হাসিয়! খর্ণলঙ্কা! পোড়া, 

সুলার য় নিমেষে ওড়াও, আনন্দময় আনন্দ তব 

সকল আলোক নির্বযাণ লন্তি বুঝিতে পারিনে কি সে? 
মিশে এক অঙ্গারে। তুমি নুধাময় হৃটি তোমার 

ভর! কেন এত বিষে? 

মা্ছযে দিয়াছ কতটুকু হাসি, পদে পদে পাই শত ছখ তবু 
| কতটুকু ঘেছ ঘল? মোরা! যে লাগর-কপোত হে প্রভূ 

তাহার ভু চক্ষে বযাও তিক্ত হলেও বাচিতে পারিনে 
একট! মেঘের জল। পরিহৃত্রি পার়াবান্বে। 



(নাটিক। ) 

শ্ীকূমারলাল দাশগুপ্ত 

পাতর-পাত্রী 
সেলেন্ত- করাপী রূপসী, যুখখান!| পুড়ে গেছে। 
আনা-__রুণ নতকী, একখান! পা কাটা গেছে। 
এড! দ্বার্শান বালিকা, বাপ মা. ভাইবোন সব মার! 

গেছে। 

অপূর্ব-_বাজালী শিল্পী ॥ অন্ধ হয়ে গেছে। 
পল-_ পোলীশ পিয্বোনোবাদক, ভান হাতের জাত ল উড়ে 

গেছে। 

জন-__অগ্রেলিয়াম ক্রিকেট খেলোয়াড়, বুকের রোগে 

ভূগছে। 
অনূরে একখানা বাড়ী, ধাপে ধাপে শি'ড়ি নেমে এসেছে 

বাগানে । বাগানে ছোট বড় কুল-কলের গাছ, একটা গাছের 
মীচে একখান বেঞ্চ ও কয়েকখানা বেতের চেয়ার পাতা । 
সিড়ি বেয়ে বাগানে নেমে জালে অপূর্ব জার লেলেভ, অপূর্বকে 
সাত ধরে নিয়ে আসে সেলেত্। 

অপূর্ব-__হুমি কি বললে দেলেত্ত, আকাশ আজ খুব নীল? 

গেলেস্ত-_ধুব নীল আর গাছের পাতা বড় সধুজ। 
অপূর্ধ- আমি যে দেখতে পাচ্ছি না, তবু আকাশ আজ খুব 

নীল, গাছের পাতা! বড় সবুজ । 
( ঘপূর্ধকে বেঞে বপিয়ে দিয়ে সেলেস্ত পাশে বসে ) 

দেলেস্ত- একটা সাঙ্গ কারনেশানের উপরে একটা! হল্দে 
প্রঙ্জাপতি বসেছে-_কি চমৎকার | 

অপূর্ব-_সত্যিই চষৎকার 1 বল, লবুজ, সা হুল্্দে__ 
টষংকার | ভূমি কি কোন দিন ছবি এঁকেছ সেলেত্ত? 

সেলেন্ত-_না, ছবি খাকি নি। 
অপূর্ব-_ আমি আর ছবব আকৃব না, আমি আর রং ঘেখতে 

পাব নাঃ জামার জগতে আছ একটি মাত্র রং_গভীর় 
কালো। 

সেলেন্ত হয়তো একদিন ভূমি আবার দেখতে পাবে। 
অপূর্ব_ না, দেখতে পাব না- চোখ জামার এ জনের মত 

গেছে। পৃথিবীকে শেষ দেখা দেখেছিলাম সিঙ্গাপুরের সমুত্র- 
উপকূলে । 

সেলেস্ত__বষ্? 
অপূর্ব বম্। আর রং দেখবনা, আর সপ হেখবমা 

'সেলেস্ত | ( অপুর্বের হাতের উপর হাত রেখে ) কি অপূর্য? 
অপূর্ব-_হৃমি হুম্দরী। 
সেলেম্ত-__না। 
অপূর্ব-_চুমি নুম্ধরী, আমি লেটা বুঝতে পানি আমি সেটা 

অনুভব করতে পারি। 

সেলেত্ত-_-ছুমি তো জান আমার ইতিছাল, রূপ আমার 
ছিল কিন্তু এখন জার দাই। রূপ পুড়ে গেছে। 

অপূর্ব_( সেলেপ্ডের হাতের উপর হাত দিয়ে) কিন্ত 
আমার অহৃভব কেমন করে হিখ্যা হযে? আমার যেন হনে হয 
তুমি হুন্ধরী, তুমি তন্বী তরুণী, গোলাপের মত তোষার গানের 
রং) সরু ছট তুরুর় মীচে হুট মীল চোখ- কৌতুক ভয়। 

সেলেন্ড-_( একট! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে-_ একটু হালে ) 
অপূর্ব-_আমার় চোখ থাকলে জাঘি ভোদার ছবি 

আফতাম। 



সেলেন্ত--চোথখ থাকলে? 
চোখ থাকলে.ভুমি আমার ছবি 
গাকতে না। 

অপূর্ব-_আকভতাম, নিশ্চয় 
আকতাম । 

(লিড়ি দিয়ে নেমে আসে 
লাঠি র দিয়ে জন, পাশে পাশে 
আসে পল, ডান হাতখানা। তার 

দষ্ভান! দিয়ে ঢাক! ) 
জন-_-আঙ্গ কোন্ তারিখ 

পল? 
পল-__১৩ই নবেম্বর । 

জন_ নবেদ্বরের মাঝামাঝি । 

ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে 
অগ্রেলিয়ায়। 
পল- স্থ্যা, অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট 

খেল! চলছে । 
জন__কি অপূর্ব খেলা এই 

ক্রিকেউ ! উশুস্ত আকাশের নীচে সবুজ ষাঠের বুকে 

সারাদিন ছু্টোছুরি; কখনও ঘণ্টার পর ঘন্টা বল করে 

চলেছি, ক্লান্তি নেই ৷ কখনো ব্যাট করছি... ধাঁড়িয়ে লাঠি- 
খানা ব্যাটের মত ধরে বল মারবার ভঙ্গী করে, তারপরে 

হঠাৎ কাশতে সুরু করে ) 
পল-_( জনেধ পিঠে হত পিয়ে) আর বড্ড কাশছ জন । 

জন-_ এই বুঝাতে জার কিছু নেই পল । 
( হু'জনে এগিয়ে আসে ) 

অপূর্ব-_কারা আসছে? 
সেলেস্ত--.পল আর জন। 

(পল আর জন এসে চেয়ারে বসে) 

গেলেস্ত--আজ কেমন জাছ, জন? আজ দিনট| ভারি 
উমৎকার, কত রো | . 

জন__চমৎকার দিন, কত রোদ, ফ্রিকেট খেলার আদর্শ 
দ্বিন। জানো সেলেম্ত, আমি এক দিন একা ছয়টা] উইকে 

নিয়েছিলাম আর করেছিলাম একটা সেঞ্চুরি, ক্লাঙ্তি ফাঁকে বলে 

জানতাম না- পেখীগুলে! ছিল ইন্পাতের, কিন্ত আজ ? 

সেলেন্ত-_তুমি ভাল হয়ে যাবে জন। 
জন- (জানাবে হাসে তারপরে খকু খক্ করে কাশে) 

অপূর্ব__সেলেন্ত বলে এক দিন আমার চোখও ভাল হয়ে 

যাবে। 
পঙ্গ__জাচ্ছা বল তো সেলেন্ড আমার হাতের কাটা 

আন্ুজগুলে! আবার গজাবে কিনা ? 
(সবাই হাসে ) 

 পল--(ঘস্তানা খুলে ফেলে আগ,লহীন হাতখান! উচ্ 

করে ) হে স্বর্গগত বিটোফেন, দেখু আপনার দেশবাসীরা 

আমার দাষী আড,লগুলো বোমা মেরে উদ্চিয়েটুদিয়েছে, 

নাইন্থ পিম্ফশী আর এ ছাতে বাজবে না। 
( সবাই হাসে ) 

(হাতে আবার ঘস্তানা পরতে পরতে ) মাঝে মাঝে শ্বপ্ন 

দেখি আঙলঞলে। আমার ঠিকই আছে, টিপে নেড়ে চেড়ে 
দেখি, ভারি আনন্দ হয়__ছুটে গিয়ে পিয়োনোর সাষমে বসি, 
একটার পর একটী। নুর বাজাই | 

( সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ) 
জন- আমিও স্বপ্ন দেখি, ক্রিকেট থেলছি। 

অপূর্ব-_আমিও দেখি, (হেসে ) অন্ধেও স্বপ্ন দেখে | 
( সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে) 

সেলেস্তভ__-১৯৩৮ সালে প্যারিতে আমি পলের পিয়োনো 
বাছুন! শুনি । এখনও মনে পড়ে পিয়োনোর চাবিগুলোর 
উপরে ওর লম্বা! আউ,লগুলোর নাচ। 

পল-( হাটুর উপর হাতথানা রেখে ) সে জাঙ,লগুলে। 
আজ কোথায় ? সুর ছুয়ে খুন্যে উড়ে গেছে! 

(সবাই করুণভাবে হাসে ) 

জন-_১৯৩৮ পালে? হ্যা, মনে পড়েছে, সিডনিতে আমি 
ক্রিকেট খেলছি, বোলার-ছিসেবে আমার নাম হ'ল 
সেবারই । 

জপূর্ব-_-১৯৩৮ সালে আমি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করছি । কি 
অপূর্ব দেশ, কি সুনে দৃষ্ঠ, ছবির পর ছবি একে চলেছি। 

ভাক়্পরে যাই অজস্তা_-সে রেখা, সের়ং আর দেখতে পাৰ 

না। | 

সেলেত্ত-_-১৯৩৮ লাল, মনে পড়ে, অনেক কথ! মনে পড়ে 
_-খাক । চল অপূর্ব, ভূমি যে একটু ভুয়ে খেড়াতে ঢেয়েছিলে ? 
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দেলেত্ত হাত ধর়ে। ছ'জনে আন্তে আন্তে চলে যায়) 

পল- ভূমি ওর কঠোগ্রাক দেখেছ ? 
জন-.কার ? 
পল- লেলেন্েন। 

জন- দেখেছি, ওয় টেবিলের উপর সেখানা পব দময়েই 
থাকে । 

পল--কি রূপই ছিল ওর | যে মুখখানার় দিকে তাকিয়ে 
তাকিয়ে যান্ছষের আশ মিটত না, সেই হুখখানার দিকে আজ 
তাকাতে ভয় হয়। আগুনের শিখ! ওর মুখ থেকে সবটুকু রূপ 
লেহন করে নিয়েছে। 

জন- লক্ষ্য কয়েছ ও আমাদের কাছে বেশীক্ষণ বসে না? 

পঙ--হ্্যা, ফেদ তা জানে! ? 

জদ-_-জানি। 
পল-_ও অপূর্বকে লঙ্গী বেছে নিয়েছে । 

' জন--ঠিকই করেছে, অপূর্ব দেখতে পায় না। হদ্দি ওর 

মত জবার রূখটা পুড়ে যেত তা হলে কিছু ক্ষতি হ'ত না। 
আমার এই পেশীগুলে! যদি সবল থাকত তাহলে আমি 
ক্রিকেট খেলতে পারতাম, কিছ্ত এই রোগটা (বুকে হাত 

দিয়ে), এই স্বোগ্ী-_( কাশতে ছুক্ু করে ) 
পল-_ও স্বকম কথা আমারও বনে ক্র । অবাক পুড়ে 

গিয়েও যঙ্ধি আমার আঙ,ল ক'টা আজ বজায় থাকত। 
(দৌড়ে সিড়ি দিয়ে নেমে আসে শ্রন্তা, হাতে তার এক 

গোছা ফুল ) 
পল-_বাঃ কি ছুদ্দর ফুল, এত ফুল কোথায় পেলে 

এভা? 
এন্ডা অনেক ছুনে একটা বাগান আছে, কত ফুল 

লেখানে। এ্রই কণ্টা আজ নিয়ে এলাম। 
পল- বেশ করেছ, ঘরে নিয়ে সাজিয়ে রাখ । 
এভ]--.( কাছে এসে ) আমি যে আপনার জন্যেই নিয়ে 

এলাম | ৃ 
পল--আবাম় জন্যে ? 

প্রভা-_-হ্যা, আপনার জতে (কুলের গোছা এগিয়ে ছিয়ে ) 
নিল্। 

অন- এতা তোমার অত্যন্ত পক্ষপাতী, ও কেবল তোমাকেই 
ভালবালে। 

পল- তাই নাকি প্রভা, এ তে] ভারি অন্যায়। 

প্রন _( লক্গিত হয়ে পড়ে ) 
পঙ-_( এন্ভাফে কাছে টেনে) বড় ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী 

মেয়ে, আমাকে ভুমি ভালবাল এভা ? 
এঅভা-_( ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় ) 
পঙ্- ( হেসে ) ফেন ঘল তো, আমি বুড়ো বলে বুঝি? 
এভা--না), আপনি, জাপনি জমার বাধায় মত দেখতে। 

রগ 

গপূর্ব---( উঠে ধাড়িয়ে ) হ্যা, চ্গ (হাত বাড়িয়ে যে, 

১৩৩ 
পির গর পাটি জু 

( পল এ্রভার মাথায় হাত ঘুলোয় ) 
পল-_ লব্মী মেয়ে, ফুল পেয়ে আমি ধুব খুশী হয়েছি 7 যাও 

আমায় ঘরে টেবিলের উপর রেখে এল । 
( শগ্রষ্তা চলে বায়) 

পল-_ বাপ, মা, ভাই বোন সবাইকে একই বুস্ুতে 
হারিয়েছে, আহা! বেচায়া | 

জন--( কাশতে থাকে ) 

পল-_( আঙলহীন হাতথান! হাটুর উপর রাখে ) 
(লি'ড়িতে খট খটু আওয়াজ হয়, পল আয় জন সেই 

দিকে তাকায়, কাঠের ঠেকা নিয়ে কে বেঁকে আসে আনা, 

এ্রক বার দ্বাচ্চায়) 

জন- আজও ঠেক! নিয়ে চলতে আনা! অভ্যত্ত হয় নি। 
পল- কোন দ্বিনই অভ্যত্ত হবে না। একট! শঙ্খচিলের 

ভান! কেটে ঘর্দি কাঠের ভান! বেধে দেওয়া যার তা হলে 
যেমন হ্য় এ যে তার চেয়েও করণ! আনার একথানা পা 

কাঠের । 

জন- তুমি ওর নাচ দেখেছ? 
পল- দেখেছি, এক বার নয়, অনেক বার-_মক্ষোতে । ওর 

সুঠাম পা ছ'খানার লঘুগতি আর অপূর্ব ভঙ্গিমার দ্রিকে আশ্চর্য 
হয়ে তাকিয়ে থাকতাম । আজ তার একখান! পা-_( থেষে 

যায়) 
জন- নেই। 

( আন এসে উপস্থিত হয়, পল উঠে তার কাঠের ঠেকা 
ই'খান! নেয়, একখান! চেয়ারে তাকে সধত্বে বসিয়ে দেয় ) 

আনা-_( চেয়ারে বসে লম্বা গাউনে কাঠের পা ঢাকৃতে 

চেষ্টা করে) ধন্যবাদ পল, কি চমৎকার দিন, ঘরে বলে 

থাকতে পারলাম না-_চলে এলাম, অথচ আমার চলা! তো 
যেমন-তেমন চলা নয়, যেন- যেন- একটা উপনা দাও 
পল। 

পঙ-_ (যেন গুনতে পায় না, অনেক ছুয়ে কি যেন দেখে) 
জন-__চমংকার দিন, লত্যিই চমৎকার দিন, ভেতন্ে 

থাকতে পারি নে, বাইরে ছুচে আসি-__জালো-বঝলমল মাঠেন্র 
দিকে চেয়ে থাকি-_হ্ঠাৎ যেন দেখতে পাই সেই মাঠের 
এখানে ওখানে নাহছুয ঘুত্ছে ফিরছে, ছুটছে-_তার ক্রিকেট 
খেলছে । আর চেয়ে থাকতে পারি নে, ভেতরে কিযে যাই। 
চমংকার় দিন | 

(পল উস ধুস. করেছন আর আনাকে অন্যমনস্ক 
করবার জন্যে হঠাৎ উঠে একটা প্রজাপতির পেছনে ছোটে, 
তারপরে এসে ঘসে) 

আনা-_ভারি গুক্দর, ভারি চমৎকার | 
পল- কি? 
আনা জমি তোষার গতিশীল পা! ছ'খানা! হেখছিলাম, 

ভাছি হুন্দন | : 
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পল- আমার পা ছুন্মর়-বলে! ফি আমা | এমন কদাকার জানা- খুব ভুচ্ঘর ? 
ভারী পা ছ'টকে তূষি হুদ্দর বললে কেমন করে ? এভা-_খুব হুন্দবর । আমার ইচ্ছে করে এ পোশাকে 

আনা (হাসে) তোমাকে নাচতে দেখি । এ কম ভাবে ধাড়াও না 

জন- যেমন এক জোড়া উঠের পা-ও কাঠের ঠেফান আনা? 
চেয়ে ছুন্দয়। 

সু বাহারি তালিব হহাশািক পিল মিন লেনের একে এ নর 

নি পাশে দল, পু ও তত এ এ শাহ ১) ক ০ এপ দু ন্ি ট গজ... গেছে হি, তা হরিতে উজ তা টুর ্ 
পুত 51557 বট তত 2 এ হরফ না 1 
র্ ১ নী £ নে ণি নর রি 

হত হু তি শি! রা হ শি. তত টিটি ও ভিত নধ নি 
রা চি সশশ শির হত সত ছি ৩ রি 

আনা ১] আধার কি পল বি কল তি রী রা 2 
রন ক্র উড জজ ্ঃ ্ শ্ চা 

হয়েছে বধ তো! ] নজন্ব জামার শি নে ও শা নিলি মি 

লব সময় সবার পায়ের. সত ২ 
লে ছা 

পল- অত্যন্ত ছোট নর । 

(লবাই হালে ) 
আন1-_-আাবার কি যনে হয় জানো, মনে হয় লবাই 

আমার একট! পায়ের দ্রিকে তাকিয়ে আছে । 

পল- অন্তত আমি এক সময়ে তাকিয়ে থাকতাম, অবিষ্তি 
তখন ছটটো! পা-ই তোমার ছিল। 

আনা মনে পড়ে আমার নাচ? কেমন ছিল আমান 
পা ছ'খান! ? রঃ : 

পল- বনে পড়ে, পরিষার মনে পড়ে। 

আনা__জামি অনেক সময় ম্বপ্র দেখি আমি নাচছি, 
আমার পা ফিরে পেয়েছি। 

পল-_শ্রিজ্গেস হার্মস্থিশের মত ? 

(সবাই ছাসে ) 
জন- তুমি স্বপ্ন দেখ ঘুষিয়ে, আমি স্বপ্র দেখি জেগেই। 

( এড! আবার ছুটে আলে ) 
পল-_এভ| চলবে তো হুট্টে ! 
আনা কি হুন্দর ওর হাত-পাগুলো, সবল আর নিষ্টোল। 

এ ঘয়সে আমি নাচতে সুরু করি । 

পল- _আহ,লগুলোও বেশ লঙ্বা। 

পাশ পপ ০ পপ পা পা সপ শপ সপ পা ৭ এ পপ পাপ শপ শি তত শশা ০5 ১ ০ টা 

মি হ ন্ এ ৮৪ দু 

ক ৪৪ স নু * তু 

তর ন্ ৪. সত 

ন্ টনি রি শত হু * ্ তু রি 

রর টু সু টি তু তু 
* রত নত তে মন হা ভি 2 ্ রী তু রর 

চি এরি তাত কাত শু ্ ত হু শি ৫ লিনা নর তু রি 

ূ হত শ তা হে পু রে হ শু. 2 রি তি 2848 

শি. হুল পচ ক ভি ত এ ০০৪ 

জন-_( উঠে ধ্রাড়ার ) আমি যাচ্ছি পল। 
জানা-__শরীরচী কি ভাল নেই? জানা একটা পায়ের উপর? আজ একট! পাই যে 
জন--(হাসবার চেষ্ঠ! করে, তারপরে কাশে) লম্বল | 
পল-_( উঠে ) চল, আমিও যাচ্ছি। এগ কি নুক্দর তোমার এ একটি পা, এক বার গ্বাড়াও 

| (ছ'্নে চলে যায়) আনা । 

এভা-__( আনার কাছে এসে ছাড়ায় ) , আনা-_( এভার রুখের দিকে চায়, আনতে আনে চেয়ারেন 
আনা _( এভার চুলগুলে! নাড়ে ) হাতল ধরে উঠে ধাড়ায়, চারদিকে চেয়ে দেখে, তার পরে 
এভা-__হুমি খুব বড় মত'কী, না আনা ? একটি পায়ের উপর ভর দিয়ে ফাঠের পা উ*চু করে ছ্রাড়ায়-_ 
আনা-_কে বলেছে তোমাকে ? সেটা ছিঙ্গ তার নাচের একট! অপূর্ব ভঙ্গী ) 
এভা-_-ওর! বলেছে । এন্ডা__কি হুন্দর, কি দুন্দ় | (হাততালি দেয় ) 
জানা এক সময়ে ছিলাম । আনা--( চেম্বারে বসে পড়ে ) না-না, হাততালি দিও না 

প্রভা তোমা নাচ দেখতে ইচ্ছে করে। এরা । ্ 
জানা---আমার নাচ আর দেখতে পাবে না। এভা---( থেমে গিয়ে) কেন? 

এভা-__আমি ছবিতে দেখেছি তুমি একখানা পানের উপর আনা-_ভালে! লাগে না, কি বেন মনে পড়ে। 
তন দিয়ে আর একখান! পা উ'চুতে ভুলে দাড়িয়ে আছ, ছাট ( কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে) 
পর্ধতত সাঙ্গ! লেসের গাউন তোমার--কি দুন্দর যে দেখতে ] এভা--( কাছে এলে ) আমি নাচ শিখবো নর্তকী হব । 



৫৬৬ 

শিখে না। 
এন্ড কেন শিখবে! না ? 

আনা-_যদি, যি আর একটা! যুদ্ধ বাধে । 

(হ'জনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ) 
প্রভা _ফিন্ত নাচতে বড় ভাল লাগে। 

আনা আমারও ভাল লাগতো, কিন্ত হঠাৎ যদি এক দিন 
এন হয় যে জার নাচতে পারবে না বেঁচে থাকবে, হাসবে, 

কথা ফইবে কিন্ত নাচত্ডে পারবে না তা ছলে? 

( এন্ডা বোঝে না, চেয়ে থাকে ) 
আনা-_( নিজের মনেই বলে যায় ) নাচ যার আনে অর্থ, 

আনে যশ, আনে উত্তেজনা, আনন্দ_-জীবন মানেই ধার নাচ, 
যদি হঠাৎ এক দিন সে আর নাচতে না পারে তা! ছলে ? 

(একটু খেমে ) 
এ যে ছু মান্য চলে গেল, এক জন আয পিয্মোনে! 

বাজ্জাবে মা, জার এক জ্বন ক্ষিষ্ষেট খেলবে না, এঁ যে হুটো 
মানুষ গাছের আড়ালে আড়ালে ছায়ার মত ফিরছে, এক জন 
আর কারো! নুখ দেখবে না, আর এক জন কাউকে সুখ দেখাবে 
না ওয়া কি মাহুয? ওরা মানুষ নয়, ওরা! ভূত, ওদের 

বর্তমান নেই, ভবিধ্যং নেই, অতীত নিয়ে বেঁচে আছে । 
(কিছুক্ষণ ছ'জনেই চুপ করে থাকে ) 

আনা-_ (উঠে দ্রাতায় ) চলো এতভা।, লাঠি হ'টো দাও তো 
জন্মীটি। ( এত] লাঠি ছুড়ৌ! এগিয়ে দেয়, শ্রকে-বেকে আনা 
চলে, এন চলে তার পাশে পাশে--একটু পরে আসে অপূর্ব 
আর সেলেন্ ) ৬ 

অপুর্ব__-ওর বুঝি চলে গেছে ? 
ফেলেন্ত-_-চলে গেছে। (চেয়ার টেঁনে নিয়ে) বসেো। 

( অপূর্ব বসে, সেলেন্ডও বসে ) 

প্রবার্সী 

আনা--( রুখের দিকে কেমন একভাবে তাকাম্ব ) নাচতে . 

১৫৩ 

সেলেন্ত- এঁকেছে, অনেক একেছে; এক সবয়ে কত 

শিল্গী যে জাসতো! তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আনব? 
অপুর্ব-_( চুপ করে থাকে ) 
সেলেস্ত-_কিন্ত আজ কেন আগে না? 

অপুব--( চুপ করে থাকে) 
সেলেম্ত- বলে! শির্ী, আজ কেন আসে না? আমার 

রূপ আর নেই বলে? তোমর! যে রূপের এত উপাসনা কর, 
যে রূপ ছবিতে ফোটাতে এত সাধনা বর সে কি এত পল্কা, 
এত কাচ! যে, একটু জাচে একেবারে গলে যায়? লে কি 
চেয়ার টেবিলের বানিশের মত একটুতেই চটে যায়-_তার কি 
স্থায়ী কোন ভিত্তি নেই? 

(হ'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ) 
সেলেস্ত-__বরূপকি? 
অপূর্ব-রূপ কি? বলতে পারছি নে। এক সময়ে 

হয়তো বলতে পারতাম । এক সময়ে ধারণ! ছিল রূপ কি, 

কিস্ত এখন যেন সব এলোমেলে। হয়ে যাচ্ছে, একটা অন্তহীন 
অন্ধকারে রং-রেখ|, ভাব-তঙ্গিম! ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। 

সেলেন- (চুপ করে থাকে) 
অপূরব-_-বল তো! সেলেম্ত, আজও ফি মাথার উপরে 

আকাশ আছে, সেখ?শে মেধ স্কেলে আসে তেসে যার, আজও 

কি পাহাড়গুলে! উচু হয়ে আছে__না সমতল ছয়ে গেছে? 
বল তো সেলেম্ড আজও দিনরাজি হয়, গাছের ভালে কচি 

পাত গজায়? 

সেলেশু-_€ চুপ করে থাকে ) 

অপুর্ব__বলে! লেলেম্ত, আজ সব ফুলের কি একটা রং? 

পৃথিবীতে আজও কি রূপ আছে? 

সেলেন্ত-_পৃথিবীতে আক্গও কি রূপ আছে, রূপের পুজো 

আছে? 

অপূর্ব সেলেম্ত | অপুর্ব বলো, আছে? 
সেলেন্ত-_কি ? 'সেলেন্ড-_জানি না। 
'অপূর্ব--কোন শিল্পী কি তোমার ছবি এঁকেছে ? ( হ'নে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তার পরে পট পড়ে) 

শ্রেষ্ঠ দান 
শ্ীদেবেশচন্দ্র দাশ 

ও চে নিস যেথা দরাক়ায়েছ তুমি আমার জীবন 

উঠেছে অযত বিন, ছুখ শতদল পারিবে না সেথা যেতে, অনন্ত স্বপন 
ফুটেছে আলোক গুরে, লীলা অচঞ্চল তধু ত ভেঙগেছ তৃমি অঙ্গুলী পরশে-_ 
কৌতুকে রয়েছে জাগি”, বসন্ত যাতাস 

ছয়ে গেছে ন্জীমালা, শুভ্র বনকাশ 
জানায়েছে হাসি, নম্ষী গেয়ে গেছে গান । 

সুমি ভধু দেছ তব সর্ব তষ্ঠ দান। 

তাই তাহা! তোমা” দিচ্ছ, তুমি ব্যথায়সে 
তাারে ভোবালে, মোর সখের সন্ধান 

বেছনায় ফুটে র'ল--তব শ্রেষ্ঠ ঘান। 



অমৃত বাজার পত্রিকা" ও স্বাধীনতা আন্দোলন 
শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 

ট 

রাজ] রামমোহন রাঁয় ভারতের ধর্ম, সমাজ ও বাষ্ট্রবে 
_স্সংস্কত ও শৃঙ্ঘলমুক্ত করিবার অন্য সময়োচিত ব্যবস্থার 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্ত ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ গ্রীষ্টাবের 
সনন্দে যেধারায় ভারতীয় শাসনভার ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
হত্ত হইতে ক্রমশঃ সমগ্র ইংরেজ-সমাঙ্গের উপর গিয়া বর্তে 
তাহা তখন হয়তঃতিনি জাচ করিতে পারেন নাই । এই 
ধারা অব্যাহত ভাবে চলিম্! সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যেই 
১৮৫৮ সনে রাণী ভিক্টোরিয়া-কক শাসনভার গ্রহণের 
ফলে পরিণতি লাভ করিল। তখন একটি বিশেষ ইংরেজ 
কোম্পানীর পরিবর্তে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মারফত ইংরেজ 
জাতিই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হইল। ইংরেজ-বাজ 
বিজ্ঞানের পূর্ণ সহীয়ত। লইয়া তার ও রেলপথ দ্বারা 
ভারতের দূর দুরাস্তের দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ 
স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। ইংলগ্ড ও ভারতবর্ষের পথও 
ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া! যাতায়াতের সৃবিধা হয় এবং ইংরেজদের 
পক্ষে এ দেশ নিতান্তই প্রবাস বলিয়া! বিবেচিত হয়। পূর্বে 
ভারতবর্ষে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল অবস্থানহেতু ইংরেজের 
সঙ্গে ভারতবাসীর সম্প্রীতি ঘটবার যে কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা 
ছিল তাহাও আর রহিল না । কোম্পানীর আমলে ভারত- 
বর্ষের শাসন-কাঠামোতে যে সব খু'ত ছিল, ব্রিটিশরা 
রাষ্ধ্যভার হ্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর তাহা সংশোধিত হইয়া 
ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হইয়া! উঠিল । ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের * 
সর্বব বিভাগই শাসন-সৌকধ্যে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। 
গবণমেণ্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গেল, আয়বায়ের সমতা 
রক্ষার জন্য কতৃপক্ষ করের পর কর বসাইয়া ভারতীয় জন- 
গণকে উদ্বাত্ত করিয়া তুলিলেন। ভারতবাসীদের টাকায় 
শাসনকাধ্য চলিবে, অথচ ইহাতে তাহাদের কোন 
হাত থাকিবে না। এক দিকে ভারতীয় মনীষিগণ এবং 
অন্ত দিকে “হিন্দু পেটি,য়ট','সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি প্রগতিশীল 
সংবাদপত্র এই অন্তায় ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে 
স্থুরু করেন। কেহ কেহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধি 
প্রেরণের অধিকার লাে তৎপর হইয়া আন্দোলন পরি- 
চালনে অগ্রসর হন। কিন্তু 'অমুত বাঙ্জার পত্রিকা”ই সর্ব- 
প্রথমে ঘোষণা করিলেন যে, ইংরেজ ও ভারতবানীর মধ্যে 
জেতৃ-বিজিতের সম্বন্ধ, কাজেই একের লাতে অন্তের ক্ষতি, 
এবং স্বাধীনতা লাভ না হইলে ভারতবর্ষের ম্জল নাই। 
পত্বিকা ইহার উপায়ও নির্ণয় করিতে ক্রটি করেন নাই। 
অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৬৮ গ্রষ্টান্বের ২০শে ফেব্রুয়ারি 

যশোহরের অন্তর্গত অমৃত বাজার (পূর্ব নাম পলুয়া-মাগুরা) 
হইতে শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত 
' হইল। প্রথম সংখ্যার অন্ষ্ঠানপত্রে আলোচা বিষয়াদি 
প্রসঙ্গে সম্পাদক লেখেন, 

আমাদের বিশেষ তত্ব থাকিবে যে, যে স্বার্ধপুভ ষহাত্বা 
ইংরেজ বাহাহ্বরের] আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারী ববন 
অধিকার হইতে 2্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি 
করিয়াছেন--ধাহারা কেবলমাআ আমাদের ভিত ও শ্বচন্দতার 
নিমিত, রাজ্যশাসনের ভ্াায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্ধ্যে 
আমাদিগকে হত্তক্ষেপণ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, 
নীতি, উদ্দেন্উ, স্বার্থশু্ভতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণন! কিয়! 
তাহাদিগের নিকট যে খণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা! পন্ি- 
শোধের যত্ব করি। ৃ 

সদদাশয় ইংরেক্স কম্মচারীদের “রীতি নীতি উদ্দেশ্' 
প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
পত্রিকার শীঘ্ই সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। পত্রিকা জনৈক 
সরকারী ইংরেজ কন্মচারীর দুষ্ধার্য্যের কথ! প্রকাশ করায় 
একটি মানহানির মোকদ্গমায় জড়াইয়া পড়িলেন। ইহার পর 
সম্পাদক ৯ জুলাই ১৮৬৮ সংখ্যায় যাহা লেখেন তাহাতে 
পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য অধিকতর প্ররিষ্ফুট হয়। তিনি 
লেখেন, 

বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা! আর কাপড় দিয়া আগুন 
বাধার চেষ্টা সমান। আমর! প্রায়ই স্প্$ কথা বলি। যে 
ঘটনা যে রকম তাহা সাধারণকে স্প& করিয়া দেখাই | কাহার 
অন্থরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল 
করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কর্তৃপক্ষকে 
প্রার্থনা করা আমাদের উদ্দেস্ট নয়; আমাদের দেশীয়ের! কিরূপ 
অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরপ 
হীনাবস্বার় আছেন, তাহা! তাছারদিগকে দেখানই আমাদের 
প্রধান উদ্ছেন্তট। আমর! ফটগ্রাফার মাঅ। সামাজিক ও ব্লাজ- 
নৈতিক কটগ্রাফ লইয়া আমর! এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া! থাকি, 
যদি ফগ্রাফি তুলিতে এরপ ছবি উঠে যে, কেহ অন্ের বুখের 
ভাত কাড়িয়া খাইতেছে ;) বলবান্ হুর্বালের গলা টিপিতেছে । 
অভদ্র অপমান করিতেছে ; এক জনের ভাব্য স্বত্ব অন্তকে 
দেওয়া হইতেছে; বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে 
আমাদের হাত কি? 

কোনং প্রধান কর্তৃপক্ষ আমারদিগকে এরূপও বলিয়াছেন 
যে, আমাদের পত্রিকা কর্তৃক জাতিবৈরতা নষ্ট ন! হইয়া আরো 
বৃদ্ধি হইবে । এই উপদেশের নিষিত তাহাকে ধন্তবাদ। কিন্ত 
জাতিবৈরতা৷ নিবারণ করার কর্তা কে? আমর! অধিক ত কিছু 
চাই না, ছট মিষ্ কথ] আর পাতের চাত্রিটি প্রসাদ পাইলেই 
ক্কতার্থ ও স্কৃতজতায় গদগদ হই। প্রতিবিবিংলার স্থান হিন্দু. 
ছিগের মম নয়। আমর] প্রথার খাই! বদি প্রহারকের নিকট 
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ছুট মিষ্ কথ! শুনি ভাহা! হইলেই আমাদের মন গলিয়! ঘায়। 
আমরা ইংরেজ অপেক্ষা এ দেশীয়দিগকে অধিক ভালবাসি, 
এ কথা স্বীকার করি। কিন্ত বোধ হয় ভায়পরত! আমাদের 
কাছে সর্বাপেক্ষা প্রির়। মনে একট মুখে অন্ত প্রকার বাহানা! 
গ্রফাশ কয়েন, তাহাদের অপেক্ষা মনের কথা বাহার খুলিয়া 
ঘলেন, তাহার! কি ভাল খয়েদ না? অতএব সত্য কথা 
বলিতে যে কল হউক না কেন, জামর! তদ্ধিষয় একবার চিন্তাও 
কি না।' 

অমুূত বাজার পন্ত্রিকার একটি “মটো? বা শিরোভূষণ 
ছিল। ৭ই মে, ১৮৬৮ তারিখ হইতে ইহা প্রদত্ত হছয়। 
পর বৎসরের প্রথম তিন সংখ্যায় উহা! ব্লকে উৎকীর্ণ ছিল। 
ইনার পর শিরোভূষণটি আর মুক্রিত হয় নাই । কিন্তু এই 
শিরোভবণ তইতেও পত্রিকার উদ্দেন্ট ও ম্বাধীনচিত্ততা 
পরিশ্ফুট হইতেছে-- 

"অধীনতাঞ্চ কালকূটে মরি হায় 
করেছে কি আর্ধান্থতে চেনা নাহি যায় ।” 

সমসামঘ্িক জংবাদপজ্রে “অমৃত বাজার পত্রিকাস্র 

স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনভাপ্রিয়তার কথা উল্লিখিত হয়। 
দিমাচার চক্ট্রিকাঃ প্রাচীনপন্থী ও কতকটা সরকার-ঘেবা 
সংবাদপত্র, কাজেই পত্রিকার মতামত অধিকাংশ সময়ই 
সমর্থন করিতে পারিতেন না । তথাপি উপরোক্ত গুণ- 
নিচষের গ্রশংসা করিয়া লেখেন... 

“অয্ুত বাজার অস্দিন হইল বক্ছদেশের রক্ষতৃষিতে জ্ষীড়া 
করিতেছে, চন্িফার নিকট বালাজ্ঞীড়া বাতীত আর কি বোধ 
হুইবেক? যাহা হউক তাহার বিষয় ছুই এক কথা না বলিয়া 
থাকিতে পারিতেছি না। অন্তত বাজারের বাকাগুলি 
তেজীয়ান, বাক্ষাঙ্গাদ্িগের নিকচ অন্বত ভূল্যই বোধ হইয়া 
থাকে । কিন্ত গবণণমেশ্টের নিকট লর্বদ] বিষদৃষ্টি বাতীত 
অন্থভৃতত হয় না। বস্ততঃ নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীনতা প্রদর্শন ও 
দেশের প্রন্তত স্বাধীনতার চেষ্ঠা অন্বত বাজারের ভাস কোন 
পশ্রিকায়ই দেখা যায় না। এমন কি কর্তব্যের অন্থরোধে 
অনেক ক্লেশ সঙ্থ করিতেছেন ।...( ১৮ জাছুয়ারি ১৮৭২ 
তারিখের “অন্তত বাজার পত্রিকায়' উদ্ধত ) 

ভারতের ম্বাধীনতা আন্দোলনের সার্থক বাহন এই 
অম্বত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিররমার সে যুগে 
ভারতবাসীদের, এমন কি ভারতীয় সরকারী কশ্মচারীদের 
প্রাণেও কিরূপ ত্ব্েশভক্তির উদ্ত্রেক করিঘাছিলেন কবিবর 
নবীনচজ্্র সেন তাহা মৃক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া, গিয়াছেন। 
তিনি অন্বত বান্ধার পত্রিকা প্রকাশের অল্লকাল পরেই, 
১৮৬৮ সনের জুলাই মাসে ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদে নিষুক্ত 
হইয়া যশোরে গমন করেন এবং ঘটনাচক্রে শিশিরকুমারের 
সংশ্রবে আসিয়া পড়েন। তিনি লিখিয়াছেন, 

শিশিরকুমার তখন মাতৃভূমির ছঃখেয কথা কফিতে ফিতে 
কাদির! ফেলিছেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইভেন।"."যশোহরে 

* এই মে.সংখ্যায় 'অধীনস্তা' স্থলে পরাধীন" সু্রিত.হয়। 

লিখিত আমার খণ্ড কবিতা ও “পলাশীর মুছ্ধে? স্বাধীনতার 
জন থে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জন আছে, তাছণ 
কথফিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও 
ভাহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে দ্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক | 

(আমার জীবন, হয় ভাগ) 
ভারতের বর্তমান স্বাধীনতা জান্দোলনের মর্মকথা 

জানিতে ও বুঝিতে হইলে অন্ত বাজার পত্রিকার প্রথম 
যুগের রচনাবলী বিশেষভাবে অনুধাবন:ও অন্রলীলন করা 
প্রয়োজন । উহার প্রথম ছুই বৎসরের ফাইল এতদিন না 
পাওয়ায় এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ ডিল। 
সম্প্রতি এই ফাইলগুলিঙ পড়িবার সৌভাগা আমার 
হইয়াছে । উহা হইতে অবশ্যজ্ঞাতব্য কতকগুলি অংশ 
এখানে উদ্ধত করা গেল। সামাজিক জীবনের নানা 

সমস্যার কথ! ছাডাঁও শাসনে অনাচার, বিচারে পক্ষপাতিত্ব, 
শ্বেত-রুফ্ের জাতিবৈব্িতা, জেতৃ-বিজিত সম্পর্ক. আপোষে 
ইংরেজের ভারতবর্ষ তাগের প্রয়োজনীয়তা, এশিয়াবাসী- 
জের জন্ত এশিয়া, জাতীয় এঁকাসাধন এবং সর্বোপরি বাস্্ীয় 
স্বাধীনতার কথা পত্রিকার বিভিন্ন রচনায় পরিবাক্ত ভয় । 

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা । 
সম্প্রতি জ্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বিঃ ক্লেমেপ্ট গটলী পার্লামেণ্টে 

ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী বৎসবে, ১৯৪৮ সালের জুন 

মাসের মধো ভারতবর্ষ হইতে ইউৎরেজেরা চলিয়া! যাইবে, 
অর্থাৎ এ দেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটিবে' ঠিক আশী 

বৎসর পর্বে ১৮৬৮ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে পন্জিকা 
সোসাইটির একটি অধিবেশনের ব্যিয় আলোচনা- 

কালে উক্ত সমিতিতে উত্থাপিত ব্রিটিশের ভারত-ত্যাগের 
প্রয়োজনীয়তার কথা আস্তরিক ভাবে সমর্থন করেন এবং 

এই মন্তব্য করেন যে, ভারতবাসী পূর্ণন্বাধীনতা লাভ না 
করিলে ভারতবর্ষের পূর্ণ উন্নতি অসম্ভব । 

ইংলিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারতবর্ষ 

১৮৫৯ লালে যশোছনে ঘোড়ঘেড় হয় ও তখন শতাবধি 
নীল কুঠিয়াল ৭1৮ দিন পর্য্যত্ব আমোদ-প্রমোদ কর়ে। পন্ন 
বংসয় লেই সময়ে জন্ম কয়েকটি কুঠিয়ালের আমোদ-্রমোদে 
ইচ্ছা ছিল ? ৫৭ সালে যে তন্্রপ বিপ্রোহানল প্রহ্ছলিত হইল 
তাহা কি কেহ স্বপ্রেও ভেবেছিলেন ? লং সাছেঘ যখন নীল 
কুঠিয়ালদের বন্ধে কান্নারুদ্ধ হন তখন বলিম্বাছিলেন যে আমি 

* ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ তারিখের অনুত বাজার পত্রিকায় 'পুত্তকালক়' 
শীর্ষক নিবন্ধে পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রস্থাগায়গুলির উল্লেখ আছে। ইছার 
ভূমিকার ভূদেখ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চুুড়ানগ্রন্থাগীরটর কথাও বণিত 
হইয়াছে। এই গ্রন্থ-সঞ্চয়নটি সম্পূর্ণ বিলৃপ্ত হওয়ার পথে ছিল। সম্প্রতি 
বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট কণ্ডের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ইহার নষ্টোম্কার হইয়াছে এবং 
তন্মধোই অমুত বাজার পত্রিকার প্রথম ছই বৎসরের ফাইল জাবিস্কৃত 
হইয়াছে । এই ফাইজগুলি উদ্ত কণ্ডের সভাপতি প্রীবটৃকদেব হুখোপাধ্যানন 
এবং অধ্যাপক,জীদীনেশচজ,ভটাচার্যের সৌজতে প্রাণ্। 



এটজ 
কান্বারুদ্ধ হইয়াছি ইহাতে নীলকরেন! ভ্িতিল ন৷ প্রজার 

জাতিল ? আমরাও বাল যে ভ্যালহাডাস বখন অযোধ্যা ব্রিটিশ 
রা্্যগুক্ত কারিসাছলেন তখন কি [তনি দ্িতিয়াঁছলেন ? 

কভাকুমারা হইতে [হ্মালয পধ্যপ্ত ভান্বতবধেপ্ধ তাবৎ আধ 

বাসিগণের অমতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে ভারতবধীয় অর্থ লহয়া 

ভূকীর গুলতানের ভোজ দিলেন [ক আঁবাঁপনিয়ার রুদ্ধে ব্যয় 
কারলেন ইঞাতে কি ইংালশ গবর্ণমষেন্ট [জাতিলেন? ঘা 

মন্থন্তের মন দেখা বাইত তবে ইংরেজের। ঘোখতে পাহতেন যে, 

এরই অপমান ও গ্লানি দুশাক্ষত বাঙালী মাত্ের হদয়ে অনবরত 
, জাগন্ধক । ইহ] (ক হংরেঞ্জের] বুঝেন না ধে বিদেশী কর্তৃক 

শত বধের অনুগ্রহ ও ভদ্রত! এহরাপ একটি অত্যাচারে বোৌত 

হইয়! বায় ? আরারলঙ ও ইংলঙ্ে কত নেকট্য সন্বঘ্ব) মধ্যে 

ফেবল একটি ক্ষুপ্র সাগর বধ নয়। ভয় দেশের লোকেরা 

এক জাত ও তাহাদের আচার, ব্যবহার, নীতি, পদ্ধাত, 

ভাষা, মানাঁসক ভাব লম্ুদায় প্রার এক প্রকার। আইরিশ 
রাজ্য হংঘেজদের ভায় পালিয়ামেন্টে প্রাতানথি পাঠাহতেছেন, 
ুতরাং [নজের দেশ নিজে শাসন কাগতেছেন, তধু ত তাহারা 

ইংরেজদের বাধ্য হইলেন না। আমর! আহীরশদের ভায় 

এক্ষণে ধাধীনত! প্রার্থনা কার না। হংরেজেরা আমাদের 

পারত্যাপ কারতে চাহ্লেও আমরা এক্ষণে তাহ্াদ্পকে 

ছাড়তে পার না। আমর এক্ষণে আর [কিছুরই প্রার্থ নই, 

রাগপুরষের। পালিয়ামেন্টে আমাঁঘগকে প্রাতানাধ পাঠাইতে 

দঙওণ ৭খাহ পামাধের মানস । আমাদের দেশীয়দের মব্যে 

পাপলিমাশেণ্টে বাসবার উপযুক্ত পাত্র নাহ এরাপ আপভি [যান 
করেন, তনি হয় নর্ববোধ নয় অজ্ঞ নয় [মধ্যাবাদী। 

পারশেষে জামর। 1নাশ্চত বাঁপতে পার যে যত ধিন ভ্রিচিশ 

গবণমেন্ট আমাদের এই প্রার্থন। গ্রাঙথ না! কারবেন তত [দন 

লহ্ত্র ছুল গ্াপন কি সাবল পন্ীক্ষাঞ্ ধারোদধাটন অথবা অঙ 
কোন অহরহ প্রদর্শন দ্বার ভারত সম্ভানগণের প্রক্কতরূণে 

বাধ্য কারতে সক্ষম হইবেন না-_ততাদন বছুতর সে মাখার 

ব্যয় ও ঝঞ্জা্ট সহ কারঙে হৃহবে এবং ততাছ্ছন অনবরত খানে 

স্থানে বঞ্রোহানল প্র্থ।লত হইবে, গুতরাং ভারতবধ হইতে 

ইংলও প্র$ত লাভ কারতে কখনই সমর্থ হহযেন না। (১২ 
মার্চ, ১৮৬৮ ) 

বিশ্ববিষালয় 
বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারি [দবসে কালকাভার টাউন হলে, 

বিশ্বাবভালয়ের ছাত্রাদ্ষগকে উপাবি প্রদ্ধান কম্ধিবার জন্ত একটি 

লতা অধিবেসিত হুয়। ভাইস-চ্যান্সেলর অনরেধল মিষার 
বিটন-কার লভাপতি হ্ইয়! কাধ্য সমাপনান্তে একটি মনোহর ও 

প্রার্থল বন্ধতা করিলেন ।"*"মুসলমান ভ্রাতাদিগের অন্ুন্থত 

অবস্থা সন্বব্ধে কয়েকটি নুতন কথা বলিয়া! তাহাদিগকে জাপনা- 

হেত পুর্ববপুক্রষদের ভায় উন্নত হুইতে প্রার্থনা কম্সিলেন। 
[ ভান ঘলেন ], প্রতি বংসন্ন পরীক্ষার ভালকার প্রতি দুটি 

৫৬৩ 

পাত কর, মহুদ্মধীয়দিগের দাম অতি বিশ্নঈগ দুটি করিবে; 
ভারতবধের কোন বঙ্গলকর কাধ্য দৃটি কর, অত্যজ সংখ্যক 

হুললমানাদগকে অঞ্জসর পাওয়া বাহবে। [হ্চ্গু ও রুসলমান 

এক দেশবাসী, উত্ভয়ে এক জলবায়ু সেবন করে, তথাপি সাহা" 
দিগেক্র মধেয এত পরতে থাকা ছঃখের [বিষয় সঙ্গেছ নাই। 

সিউন-কার মহাশয় যে এই নূতন নিজ মনোভাব প্রকাশ 
কারয়াছেন ইহাতে জামরা আতশয় আহ্মাদিত হইলাম । 

ধাহার] জাত গর্বব ও [বদ্ধেষে পারপুণ ও দেশর ম্নীত নীত 
কোন প্রকারে পারবন্তিত কারতে চাঙ্নে না, তাহারাত ভাহা- 
দগের পাদীগাণত-গণন। স্বারা ভারতবধের উদ্নাত সাধন ফারতে 

পারবেন না; শ্রবং তাহার] খাহাকে উত্নাত বলেন তাহা 

কেবল [বকানী রোগীর ক্ষাণক গুতা মাত । বাধ) চাই, জান 

চাই, সাহস চাই, এবং প্রক্কঙ গ্রাত চাহ, তাহ! হ্হলেই 

ভারতের হানত। হুর হৃইবে। |হুন্থু, ধুসলমান, খ্বষ্টিান সকলেই 

ভ্রাতৃভাবে পারপুণ হৃইয়। এক মনে ও আক ছয়ে দেশের 

মঙ্গল সাধন কান্ববে । এক অংশ উন্নত হ্হলে হুহবে না, মুল 
অবাধ অগ্রভাগ পথ্য উত্নত হুওয়। চাই । ঈখর করুন যেন 

সুসলমাণ ভ্রাতাগণ হ্ন্দু্দগের সাহত উরত হ্হয়া শ্বদেশেন্ 
গৌরব স্বা্ছ করেন। (১৭ যান্চ ১৮৬৮) 

বেধুন সোসাইচী 
বিগত ১১ই মার্চ সঞ্যার পর কলকাতা মোঁডকেল কলেজ 

খিয়েটরে ডপারওঞ্ সভা! আধবোঁপত হুয়। সভ্যের। ডপঙ্তি 

হইলেন, আ্োতাবণে গ্হু পাঞ্পুণ কৃহল। সম্পাদক বণ্তক পুব্ব 

আববেশন [বলের কাধ্য [ববরণ পঠিত হুইল, তৎপন্রে 

সন্ভাপাত অনগ্েখল জস্টস কয়র মক্োদয়ের প্রার্থণাঙ্থসারে 

মেং উহান, মি, স্প্ ও অনুহ্যচ্চৈঃষরে খরাচত, হয় আহক , 
প্রবন্ধ পাঠ কারলেন | শারীখক শক্ষা খ্যতাত কোন জাতির 

প্রন্কত উদ্নাত হইতে পারে না, এই [খধয়ে বা মহাশর যাহা 

বাললেন তাহ! শ্রবণ কারক! শ্রোতাগণের মধ্যে আবকাংশই 

যংখপগ্রোনাত্ত পারতৃপ্ত হ্হুলেন। বঙ্গাশবাসীঞগের পক্ষে 

বন্তৃতা অন্বতময় ওষবন্বঞ্জপ । নুবিচক্ষণ বন্ত ষে সকল কথ! 

বাঁপলেন তাক আমাদগের নকট যেন শিক্ষল হ্হয়। ন! যাস । 

এবং যতাঁদন আমাদের শারাগিক ৬য্াত ন! হ্র ততাঁধন যেন 

আপনাদগকে প্রকতক্ধপে উন্নত জান না! করি। 

বন্ঠতার্ঠ যে প্রকার মশোহ্র, তৎসন্বন্ধীয় বাদান্থবাদঙ সেই 

পরিমাণে, ব ততোথক, কৌহুকাবহ্ হইয়াছিল । বসত! শেষ 
হইলে মুবিখ্যাত গ্রয়ুত তারাপ্রসা্দ চট্োোপাব্যায়& নহাশক 

গাহোখান কারয়। গুটিকতক কথা বললেন, তন্বধ্যে ছইটি 

€ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৫৯ সনে বিএ 

পাস করেন। প্রথম [কষ্ছুকাল শিক্ষকত] করিয়া! পরে ডেপুটি 
ম্যাজিগ্রেট হইয়াঁছলেন। তানাগ্রসাদ ভূদর নৃখোপাধ্যায়েন্ 
জেয জাবাত । হীন খারালতের অধিবাসা। 



৫৬৪ 

উদ্নিখিত হইবার যোগ্য, কিন্ত ছৃঃখেয় বিষয় এই যে তিনি 
মনের ভাব স্প& কছিয়! বুঝাইয়! দিতে পারেন মাই। প্রথমতঃ 
তিনি বলিলেন যে এদেশে বিদ্যান্ুলীলনের বিদেশীয় ভাব গিয়! 
স্বাভাবিক ভাব হয় নাই, ক্কতবিদ্বানদিগের মধ্যে সত্য নির্ণর স্পৃহা] 
সম্যকরধপে বলবতী হয় নাই । বিদ্যার উদ্বেন্ত যে মনোব্বতি- 
চয়ের পূর্ণ উ্নতি, ইহ! প্রকুতরূপে লকলের হাঘয়ঙ্ষম হ্য় নাই। 

ভাষ] শিক্ষ! ঘষে সেই মহৎ উদ্দেত্ডের একটি উপায় মাত্র এই 

জান প্রার কাহারও মনে অদ্ুরিত হয় নাই। তারাপ্রসাদ 
বাঘুর দ্বিতীয় মতটি এই, “যত দিন পধ্যন্ত ইংরেন্দের] ভ্রাতৃভাবে 
ভারতরবর্ধ পরিত্যাগ করি দেশে গমন দা কথ্সিবেন তত দিন 
আমাদিগের মন প্র্কত স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবে ন! 
ও আমাদিগের স্থায়ী ও প্রকৃত মঙ্গণ হইবে না।”* বোধ হয়. 

তিনি ইহ অন্বীকার করেন ন৷ ধে ইংলগ্ের অধীনে ভারতবধ 

সভ্যতার সোপানে দিন দিন অধিরোহ্ণ করিতেছেন এবং 

অশেষ প্রকারে উপক্কত হুইতেছেন । বক্তার ষন্ভপি এই অভি- 
প্রায় হয় যে যদিও ইংলও ভারতবর্ধের হস্ত ধারণ করিয়! এত 
দ্বিন উন্নতি করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন তথাপি 
ভারততূমি সম্পূর্ণ রূপে দ্বাধীন হইতে ন1 দিলে তাহার উন্নতির 
পরিসমান্তি হইবে না $ তবে এ মতটি (নতাগ্ড অঞাহু নহে । 

এই মত খণ্ডন করিতে শ্রয়ুক্ত নবগোপাল মিত্র মছাশয় 

যাহা! বলিলেন তাহা! উল্লেখ না করিয়া বিচক্ষণ মেং উইনি 
যাহা! বলিলেন তাহা! আলোচনা! করিতে প্রবত হই । ম্বমত 

অখগনীয় এই মত বিবেচন৷ করিয়! বলিলেন যে “কোন জাতি 
পরাজিত ন! হৃইস্বা উন্নত হইতে পারে নাই।” ইহা সম্পৃণ 

স্মপে সত্য বলিতে পারিনা । ইংলগ নর্দানদিগের হবার! 
অধিকৃত হইবার পর উন্নত হ্ইয়াছে বটে, কিন্ত সকল জাতির 

প্রইরপে গ্রীবদ্ধি হয় নাই। রোম প্রীসফে পরাঞ্ধিত করিয়া 
বিজ্ঞান ও শিক্ষ। বিষয়ে পারদশিতা লাভ করে । এক জাতির 

সাহায্যে অন্ত জাতির উন্নতি হইয়াছে এন্প ভুরি ভুরি হৃষ্টাস্ত 

পাওয়! যায় কিন্তু পরাজিত হওয়! ঘে উন্নত হইবার একমাত্র 
উপায় ইহা! স্বীকার করিতে পারিলাষ না । অতএব উই 
সাহ্বের এ যুক্তিটি নিতান্ত অমূলক | যাহা হউক তাহার 
অনুরোধে স্বীকার কর! গেল যে পরান্বর়ই উন্নতির মূল । কিন্ত 

ইহা! হইলেই যে তারাপ্রপাদ বাবুর মত খগ্ডিত হুইল ইহ] 
ঘলিতে পারি না। পরাছ্িত জাতি অনেক সাহায্য লইয়া! 

উন্নতি পথে গমন করিতে শিক্ষা করে বটে কিন্ত কিছু দুর 

গমন করিলে পর আর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অধীনতা 
হুইতে উন্নতি জারঘ্ত হইতে পানে বটে কিন্ধ পুর্ণ স্বাধীনতা না 
হইলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। অদুরদর্শা লোকদিগের 
শিফট বোধ হইতে পায়ে যে অধীনতার অবস্থাতে উন্নতির 
পরাফাষ্ঠ] লাভ করিতে পার! যায়, কিন্ত ছুরদর্শা উইনি সাহেব 

€ আই প্রসঙ্গে বর্তমান কালের “001 17018 বা “ভারত 

ছাড়িয়া যাও" আন্দোলনের কথা "্মরণীয়। 

_. প্রবাসী ১৩৫৭৪ 

যেঞকথ! বলিবেন ইহা দ্বপ্ণেরঙও অগোচর | ( ২৬ মার্চ 
১৮৬৮ ) 

জাতি-এঁক্যতা 
হিন্ু জাতির পরাধীনতার কারণ ধাহার! সাহ্স ও বীর্যের 

অভাব বলেন তাহার! ভারতবধযিগণকে চেনেন না । তাহাদের 
বীর্য্যের, সাহসের, বুদ্ধির ফি র্লাজ্রকৌশলতার অভাব নাই, 
তাহাদের এক মহত অভাব- _এঁক্যত। এবং ইহাই তাহাদের 

সকল সর্ধবনাশের সূল। যদি জাতি-এঁক্যত1 থাকিত, তবে 
ভারত-তুমি স্বাভাবিক যেমন পরিখা! পারা পরিবেহিত, ভারত 
সম্ভানগণের ঘেমন বাধ্য, যেমন সাহস, তাহাতে কখনই?ফোন 
ভিন্ন জাতি এ দেশে প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্ত এই 
অনৈক্যতার জন্য এতছ্ধেশীয়গণের ফোন দোষ নাই। যে 

দেশ কম্মিন্ কালে সম্পূর্ণরূপে একছতরাধীন হ্য় নাই, যে দেশে 

ভিন্তং জাতির অবস্থিতি, বে দেশে তির তাষা ও ভিন্ন বর্ধ 
প্রচলিত, সে দেশে সকলের মধ্যে এক্যত] থাক! কঠিন ; ফল 
কঠিন বই অসম্ভব নয়৷ 

ভারতবধাঁয়গণ হাদয়শুশ্য নন ; পূর্ববে এঁক্যতা হ্ওয়ার যে 
সবুর প্রতিবন্ধক ছিল, তাহাও এখন অপেক গিয়াছে; এখন 

সকলেরই এক দশ, আবার পরাবীনতাতে সকলকে এঁক্যত) 
ফত প্রয়োজনীয় বড তাহার শিক্ষ। উত্তমগ্জপ দিয়াছে, অতএব 

এখন যত্ব করিলে আমাদের এই সর্বনেশে অভাবটি ছুরীুত 
হওয়া! সম্ভব ।. যদি কোন দেশহিতৈষী, ত্রাহ্মগণের জায়, 
ভারতের সর্বত্র ভ্রাতৃভাব উদ্ধীপনের জঙ্জ ভ্রমণ করেন তবে 

বোধ হয় তিনি অনায়াসে স্কতকাধ্য হইতে পারেন । 

কিন্ত এইরূপে গ্রাতিযাজন দ্বারা সকলের পরস্পরের ভাল- 
ঘাস! জগ্মাইতে পারে মাজ এবং ভালবাস! জার এঁক্যত] ঠিক 

এ্রক নয়। ভালবাসা এঁক্যতার ঘটক মা । জাতি-এঁক্যতার 
সংস্থাপন করিতে গেলে একটি এমন উদ্দেন্ঠ আবশ্তক করে 

যেখানে সকলের স্বার্থ লমানরূপে সম্মিলিত হয়। এবং 

আমাদিপের মধ্যে এমন কি আছে যেখানে গিয়া সকলে মিশতে 
ধারে? কেছৎ বলেন ইংরেজ প্রতি ঘ্বণা বিষয়ে সকলে এক 

মত কইতে পারেন--এষন কি ইহাতে হিন্দু রুসলমান প্রস্ভৃতি 
সকল জাতিতে এঁক্য হইবে) কিন্তু এটি ক কর্তব্য? কোন 
জাতিকে স্বণা করা নীচত্বের কাধ্য,*-"এতদ্বেশীরগণের সম্মিলিত 
হইবার এক মহত উদ্দেন্ত আছে এবং যেখানে বোধ করি 

সকলের খ্বার্থ থাকিতে পারে। সেটি ভারতভ্মিকে দাসত্ব 

শৃঙ্খল হইতে উন্মোচন কর]। ইহাতে শুদ্ধ হিম্ুরা কেন, 
পৃথিবীর সকল মহৎ জাতিই সম্মিলিত হইতে পায়েন। হচ্ছ 

জাতির ভায় মহৎ একটি জাতি স্বাধীন হইবে, ইহাতে ফাহার না 
আন্তরিক আনন্দ হইবে ? ইংরেজগণ আমাদিগকে এই রত্ব উপ- 
ভোগের জতভত এত ষন্ব পাঁইতেছেন | এ দেশে থেকে, ব্বদেশে 

অবস্থিতি কমিয়, জ্ষে আমাদিগকে সভ্যতার সোপাদে 
ভুলিবান চে কম্সিতেছেন। তাহার! ছি দেখেন যে আমর 



শাপিস্পপত তত পরা ১ পিশিপপাপশিততিশাশ শি শত পাশপাশি শ শশী শনি শ পত শুকষা শপ - পিরিত টি 

খদেশকে স্বাধীন কছিধার জন্য বন্বশীদ হইতেছি ভাঙা! ক্ইলে 
ভাহায়াও জানদ্ছে নৃত্য কছিষেন । কল ফি উদ্যোগে দেশকে 

স্বাধীন করা যাইতে পারে? 

এদেশে প্রতিনিধি লতা] সংশ্থাপনের কথ! হইতেছে। 

উদ্যোগ মন্দ নয়, বোধ করি যদি সমুদয় ভারতব্যরিগণ ইহার 
মর্ম দুলায় দ্ধপে অবগত হম তবে সকলে এক তানে “জয় জয় 

ভারতেরই জয়” বলিয়া উঠিতে পারেন । (৭ মে ১৮৬৮) 
ভারতবর্ষ শাসন সন্বদ্ধে যণ্টগমান্ী সাবের মত 

ব্রিটিশ শাসনের উপর এ দেশস্থ লোক কেন বিরক্ত, মণ্ট- 
গমায়্ী সাছেষ তাহার এই২ হেু দর্শান। (১) ইংরেজেরা 
বিদেশী (২) বিচার প্রণালীর জটলতা (৩) আইনের 
অন্ৈর্য্যতা (৪) বাকীখাজনার নিনিত্ত জধিদান্ী বিজয় 

(৫) ব্যতিচারিক্ঈদিগকে দণ্ড হুইতে নিষ্কৃতি ( শ্রটা কোন 
কাধের কথ! ময়) প্রভৃতি (৬) সাক্ষীদিগের কষ্ট (৭) 
ব্রদ্ধোর বাজাণ্ড করা (৮) পদস্থ ব্যক্তিদ্রিগকে অপদস্থ 

করা, মহত বংশীযদিগকে নর্ধযাদাজনক পদ না দেওয়া, কি 
সন্বংশোত্ত যুব! ব্যক্তিদের উত্তম উত্তম পদ হইতে বঞ্চিত রাখা 
ইত্যাদি ইত্যাদি। 

মণ্টগমানী সাহেব বেশ বলিয়াছেন, কেবল গুটিকয়েক 
প্রধান কারণ ছাড়িয়া দিয়াছেন | অনেকে জাতি 

বৈশ্লিতার কারণ শুদ্ধ এইগুলিকে বলিয়া থাফেন। বিচার- 
পতিদের পক্ষপাতিত্ব, এদেশবাসী ইংরেজদিগেয় অর্থাৎ নীল- 
কুঠিয়াল প্রভৃতির অত্যাচার, তন্তবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অঙ্গ 

মারা, ও ইংরেজদিগেক়স অহ্ক্কার ও এদেশীয়দের প্রতি ঘ্বণা। 
আর একটি কারণ আছে। এদেশে নুতন ইংরেজের 

আগমন এবং প্রচুর অর্থের সংগ্রহ হইলে, ইংরেজদিগের এদেশ 
হইতে প্রস্থান । 

মণ্টপমান্ী সাছেষে বলেন যে, গবর্ণমেন্ট কর্পচারীদের 
প্রজার সহিত মিশ্রিত হইয়া! তাহাদের ছঃখে ছঃখ, সুখে সুখ 
'দেখান কর্তব্য। প্রজ্জাদিগকে রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত কয়া, অধি- 
যাসীদের মত লইয়া! আইন প্রস্তত কর1, দেশ শাসনের ভার 
কতক কতক এদেশীয়দের উপর ছেওয়! উচিত ইতভ্যাদি। মন্ট- 
গনাক়ী সাব যে উপবেশগুলি দিয়াছেন, ইহাতে তাহাকে 
আমর] শত শত বন্যবাদ দিই । গবর্ণমে্ট ঘদি জুযোধ হয 

ভবে সত্বর সত্ব মন্টগমান্রী সাহেবের উপদেশাকছসার়ে কার্ধ্য 
করিতে থাকুন । তাহার] বদি শ্বেচ্ছাপূর্বক এই কর্ণে প্রন 
হয়েন, তবে তাহাদের জিত থাকিবে, আর যদি বাধ) হ্ইয়! 
কয়েন, তবে লপ্পূর্ণপে ঠফিবেদ । (১৪ মে ১৮৬৮) 

ইত্ডিয়ান ভেলিনিউজ এবং ভারতবর্ষের স্বাবীদত! 
ভেলিনিউজ সম্পাদক ঘলেন যে, ইংয়েজেয়! আমাদের দেশ 

পরিত্যাগ কিয়া গেলে আমাদের অবস্থা আয়ে বন্দ হুইযে। 
লস্পাহফ স্বাজবংশীর, সুতয়াং তাহার এ কথায় আমন! চুপ 
কছিয়া! খাকিতাধ, ক্ষিন্ধ এদেশত্থ কোন কোন বৃতধিঘ্যেরও 

এইক্সপ মনত অভএখ এ সত্যে আবাদের গুটিকয়েক ঘথা 
ঘলিতে বানন1 হইতেছে । 

ইংয়েছের] আমাধিগকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া গেলে থে 
আমর! আত্কার২ দেখিব, ভাহায় সন্দেহ মাই । কিন্ত অহিফেন- 
সেবীর! বদি উহার সেবন অভ্যাস ত্যাগ কম্িতে যায় ভবে এ 
রূপ প্রথমে আদ্ধার২ দেখিয়া থাকে । শতীত্বত্র্ঠ হরর একমাজ 
লত্বল উপপতি, স্কাই বলে কি ভাঙার চিরকাল র্যভিচায 
করিতে হইবে ? পীড়া হইলেই বব সেবন কণ্ঠ সহৃ"্কম্িতে 
হইবে । ঘোড়! হইতে পড়িয়! অস্থি ভঙ্গ করিলে ছাড় ঘোলা 
লাগাইবার কষ্ট একবার অবশ্যই সঙ কমতে হইবে । যখন 
ভারতববায়ের! একবার স্বাধীনতা ধন হান্াইয়াছেন, যখন. 
তাহাদের একবার জাতি গিয়াছে, তখন প্রারচ্চিত রূপ কণ্ঠ 
আব্ধি হউক, কালি হউক, একদিন করিতেই হইবে । 

“অম্যাপি ভারতববের| স্বার্থীনতা পাইবায় উপযুক্ত হয় 

নাই” ইংরেজ মাত্রের সুখে এই কথ! তন, ও একথার উদর 

দিবার যোও নাই । কেন উপযুক্ত হয় নাই? ইহার প্রধাণের 
ভার ভেলিনিউজ সম্পাদকের উপর । তিনি কি ইহার উত্তর 

দিতে পারেন? জিন্, কোসিন্, চানজেন্ট ঘার! ইহ] প্রমাণ 
করা যাইতে পারে না। এদেশীয়দের উপর একটি দেশের 
ভার দিয়া দেখ, তাহাক্বা না পারে, তখন আমর! চুপ কহিয়া 
থাকিব। আর যত দিন একপ প্রমাণ না দিয়া ফোন ব্যতি 
বলিবেন, তিনি হুয় বুঝিয়া বলেন না, নয় ধূর্ড। 

“ভারতবধীয়ের! ক্রমে শ্বার্থীনতা পাইবার উপমুক্ত হইবে ।” 
ইহা! কি কখনও হইয়া থাকে? স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক 
ইতিহালও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানও নম্ম । ম্বাধীনত] শিখিবান্ন 
পুস্তক স্বাধীনত1 ৷ আমর! না শত শত ইংরেজী পুত্ধকে পড়িয়াছি 
যে, অনে্ষ দিবস পরাধীন থাকায় বাঙ্গালীর মধ্যে হ্র্বলের 
যত দোষ অর্থাং মিখ্য] কথা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা, মীচত্ব প্রবেশ 
করিয়াছে? আমর! ন! পড়িয়াছি যে, রোমানেরা! যখন ইংলঙ 

প্রথমে আঙ্ষমণ কয়ে, তখন অবিবাপীরা অত্যন্ত লাহস 
ও বীরত্বের সহিত শুদ্ধ করে ও চারি শত বর্ধ পয়ে যখন 

রোষানের! এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া জাইলে, তখন ঘ্রিটিশ 
জাতি এরূপ হবীনবল হইয়াছিল যে, তাহাদের চেয়ে অনেক 

গুণ নিকৃষ্ট পিকৃট জাতির সহ্তি মুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই? 
ভাফারা! ত রোমানদের কর্তৃক হুসভ্য হইয়াছিল ? মুসলমান 

ঘের ও ইংয়েছদের অধিকার অগ্রে আমর! কাছাম্ ঘায়েং 

খোসামোদ করিস! বেড়াইভাষ, “ওগে! ভোমর! অনুগ্রহ করিয়া 
আইস, জামাদের দেশগুলি শাগন করিও, আমরা মিষণ্টফে 
লাল চষিব ?” 

স্বাধীন থাকিঘায় ইচ্ছা যন্ছযোের স্বাভাবিক, পরই 
হাসের! যাঝেং ভুটয়া বুধ করিয়াছে, এই নিষিত ১৮৫৭।৫৮ 
সালের ঘোস্ সমন্বহ্য়। আর এরই নিনিত আমরা বিলে 
ঘপিয়া হু্দন করিয়া! থাকি । ১৮৫৭।৪৮ পালে যে স্থলে 
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সুদ্ধ হইয়াছিল, দেখামে কি ফেছ আয এক শত বর্ণের যথ্যে 
মাথা! তুলিতে পারিবে? ইংরেজের| কি এইরূপে আমাদিএকে 
স্বাধীনতার উপঘুক্ত করিতেছেন? সমস্ত দেশ ময় করিয়া” 

ছেন, এ যুঝি আর একটি উপায়? এটি নিশ্চিত যে, পরাধীন 
অধস্থায় আমাদের যত সময় যাইতেছে, যোগ ততই অদাধ্য 

হইতেছে । (২৮থে ১৮৬৮) 

জাবা দ্বীপ ও ফেঙও অব ইঙিয়া 

আময়া ফ্রেগড জব ইণ্ডিরা পাঠে একটি মুতন বিষয় পাঠ 
করিলাম । ওলোন্পান্ের! জাবা দ্বীপে অত্যন্ত অভ্যাচার সহ 
শাসন করিতেছে শুননয়া ই্টরোপের ও আমেরিকার সমুদায় 

সভা জাতি তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘণ! ফরিয়াছেন। ভেকার 

মাক এক ব্যন্ে ১৭ বংসয় পংযত জাবা চাপ বাগ করয়া 
সেখানকার অত্যাচার নিবারণ করিবার শিমিত্ত ঘত্বশীল হন 

কিন্ত কোম্ত্রমে কতকফাধ্য হইতে ন। পারিয়া পরে একখানি 
পুদ্তক বু্রিত করেন। পুত্তকখানির উদ্েন্ত অহল টহ্স্ 
কেবিনের হায়) উষ্ধাতে ওলোন্দাজের! জাবা দ্বীপ অধিধাপি- 

গণের প্রতি কিরূপ অতা্ার করিতেছে তাহাই একই গঞ্জ- 

হলে বশিত হইয়াছে। পুস্তকের লিখিত অত্যাচার শুদিয়!] 
পৃথিবীর তাধঙ্পোকের কেমফ হইয়াছে। 

মীলকরেনপ! যেন্ূপ কোন কোন জমিপত্র সাহাযা লইয়া 
অত্যাচার করিত, কি করিতেছে, ওলোম্পাক্ গবরণযেন্টও সেকপ 
বেশীর ক্ষুত্র ক্ষু্র জমদারদিগের সাহায্য পাইয়া! অধিবাশী'দগের 
প্রতি অহ্যণচার কণ্িতেছেন। এইকপ যে হইতেছে তাহ! 

গ্েকার সাছেবের পুস্তক প্রচার না হইলেও আমরা জানতে 

পারিতাষ। ওলোম্দাজের! যদি জায়দঙ্গত শাপন কেন তবে 

জবাব! দ্বীপ রাখায় াহাদের কি&উুমাজ লাভ থাকিবে না বরং 

পদে পদেক্ষতি। তবেজাবা রাখায় তাহাদের লাভতকি? 
অতএব যেখাদে এইযাপ ছুই দেশে অনৈসপিক সম্বন্ধ উপহিত 

হ্য পেখানে নিশ্চিতই অহ]:চার হইবে--সে দেশের শ্রীবদ্ধি 

কখনই হইবে না। বাহার! পরাধীন দেশকে ম্বাধীনত। নাঁ 
দিয়া অথচ তথাকার অত]াচার নিবাঃণ করতে যান, তাহার! 

মিত্র নয় বরং শক্ত। তাহার! ছুই একটি উপসর্গ শ্ববারণ 

করিয়া গীড়। যাপ্য করিয়া রাখেন, শুতরাং দেশের পরিবর্ধন 

হইতে দেন না। জগদীশ্বরের হ্বুফৌশলাহ্গার়ে বিষ বিহার 

প্রান এক স্থানেই পাওয়া! যাযর়। অতর)াচার অত্যাচাদীর 

মঞ্ষোধধ। মীলকরের1 একটু কম করিয়া অত্যাচার করিলে 
আরে! অনেক বংসয় নিষ্ষণ্টকে অত্যাচার করিতে পারিত। 

ইংরেবের। যি একটু বাহ্ ওঁদার্ধ্য ও দয়। ন] দেখাইতেন, তবে 
এ্রত্ষিন শ্রদেশ রাখিতে পায়িতেন না পারতেন, সন্দেহ স্থল। 
ইহ বু'ঝয়াও যে অনেকে অত্যাচার শিবারণের চে করেন 
ভাঙার মানে এই বে, অনেকে কুইশিয়ানকে স্বণা করিয়াও 
অনেক সময় উহ ব্যবহার ফাইয়। থাকেন। 

অ্নথান। 
শিপ চে এ তত সহিত ও জি জী পপ আত তা 

ভেকায় সাহেতেছ পুস্তকের এক স্থানে লাখত আছে আহি 
যে শ্ররপ বুকে এ লমুদ্বায় অত্যাচাহের কথ! উন্লেখ 
করিতেছি ইহাতে হিমি রাগ করেন শ্াহায় বিবেচনা! করা 
উচিত যে, ইংনেজের] যি ভারতবর্ষ কিয়াপ শাসিত হইতেছে 
তাঙার প্রতি পূর্বে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে সিপাহী মুছ্ধের 
সময় এত কোটি টাক অপবায় ও এত মহুয্য সখ! ন$ হইত না। 

এই কয়েকটি কথা ফ্রেছের মনঃপুত হয় মাই। তিনি বলেন 
অত্যাচার নয় বরং সোহাগে সিপাহী যুদ্ধের উৎপভি করে। 

ফ্রেগু যে এর়পছই একটি কথা বলেন, ইহাতে ভার়তবধ্র 
তাবল্পোকের তাহার নিকট বাধিত হুওয়। উচিত, কারণ ইহাতে 

তাহাদের মমে পণাধ)নতার গিমিত ক্ষোন্ডের উদ্রেক করিয়! 

দেযর়। ওলোম্পাবেরা জাব। দেশের জমিদারের সাহাযা লইয়! 

অত]াচার করিতেছে ঝলিয়া ফ্রেও বলেন, এদেশ অধিবাপা- 
দিগকে রাঙ্য শাপনের কি আপশিযাটিকদিগকে আপিস্টাটিক- 
দিগের উপর ভার দেওয়া উচিত নয়। ফ্রেণ্ডের এ হিপাবে, 
ওলোন্াজ গবণমেণ্টের জাব! পের উপর অত্যাচার দেখয়াও 

জামরাও বলিতে পারি যে, ইউরোপীধাদগকে আ!সয়াটিক- 

দিগের উপর কর্ৃই কর্রিতে দেওয়া উঠিত ময়। (১৯ ছুন- 
১৮৬৮ 0) 

্বজাতি পক্ষপাতিত। 

আমর] জাতিতে বাঞ্চালী, শাগ্রে শুনিয়াছি “রাজার! 
পু নিব্বশেষে প্রচ্থা পালন 'করিবেন। তাহাদের সকলের 
প্রত সম দয়। খার্কিবে।” কিঙ আজ কালি হংণ্জ গবণমে্টের 
আচরণে তেমন ক'ত দেখতে পাহ না। ইহাতে হয়ত আমকা 
নিতাপ্ত অপভ্য / নতুবা ইংরেজের। এতদুর সভ্য যে, আমরা 
তাহাদিগের সম্ভা ব্যবহার বুঝতে পার না। যঙ্গি তাহাও 
না হয়, তবে ইংলিশ গবণমেন্ট বোকা ব1 পক্ষপাতী । 

আমর। "সি/বল সার্বসের দ্বার উদঘাটন কর২” বলিব! 
চীংকার করিতে গল৷ ভা'দলাষ। বড় রাঙ্পদ লাতের 
জনয কাদিতে কাদিতে চক্ষু ফুলাইলাম। সকল গেল ধুমেয 
মত উভয়! । যাউক, মনকে এই বাঁলয়া প্রবোধ দেহ থে 
আমরা বিজিত, ইংরেজের। ছেতৃ ; আময়া অসত্য স্বককায়। 
ইংরেজের] দুসন্য স্বেতকাতি; আমর! সপত্ীপুত। ইংরেজের! 
পেটের সন্ভান। কাছেই অধিকার তারতম্য থাকিবে। 
কিগ্ত বিচারের বেলও এইরূপ জাতিভেদ ফর] হয়, এটি বড় 
অপথ। ইংরেজরাই আমাদের চক্ষু ফুটাইসাছেন, আবার 
তাহার়াই কলুর বলদের মত উহা! ঢারকয়া রাখিতে চান। 
কোন কোন ইংরেজ মহাস্ব! সাবারণ্যে বড়ুতা করেন বে, 
“আমরা বাঙ্গালী 'দগকে সভ্য কিয়া!ছ,তাহাছাঙ্গকে আলোতে 
এনেছি” তবে জাম! তুল্য বিচান্ন কেননাপাই? তবেকেন 

অন্ধকায়ে পণচয়া ম'র? তবে কেনই বা আমারদিগকে 

দেখাইয়া, ইংরেজের! সহ উঠাইয়া খান? ইহাও বরং স্থ 

করতে পায়! যায়, যদ উপঘুক্ত ইংরেজের! কেবল ভার 

গৌরব ল;ত কয়েন। উচ্ছল, অনি, রোষপন্নবশ, অন্থিয়- 



চৈত্র 

প্রতি, ঠেদু শুষে পধ্যন্ত শেন্ট,লনের বলে বড়ং কাজ, 
হড়ৎ অধিকার পান; এবং কঠিন অপরাধের ঘগরাপ উচ্চপদে 
অভিষিক্ত হম | আর ঘুতি চাদয়ের দোষে বাঙ্গালী হাজার 
বার্থিক, পারদর্শাঁ, শাস্তচণ্মত, অক্রোধী হটন-__না উচ্চপদ প্রাপ্ত 
হুম, ন| অন্ন একটু দোষ ফরিলেও সাবিরা যাইতে পারেন। 
এই কি রাজার শ্ুবিচার ? না এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অপক্ষ- 

পাতিতার লক্ষণ । 

যশোহয়ে কেবিয়ণ জাফ্বেব বিনাদোষে একজন দ্্রান্ত 

রাজকর্প্চায়ীকে যরণান্ত প্রহ্থা় করিলেন ; গবণমেন্ট লিখিলেন 

যে পর্যন্ত তিন শান্ত প্রকৃতির প'রচয় ন! দিতে প'রেন, তাবং 

উন্নতির পথ রোধ হুইল। বংদর না! কফিরিতে কিছুতেই 

তাঙার বেতন বৃদ্ধি হইল। তারপর, চেগ্বার্প সাছেব একজন 

প্রণিদ্ধ ভর ও মা বংশোহব সব্-ইনেশ্পেইরকে প্রহার করিয়া 
৫০২ টাকা জ'রঘানা পর্₹)স্ত দিলেন | কিন দে অপরাধ বাসি 
নাছইতেই তাহার পদোপ্রতি হইল। এই সেদিন আইবিস 

একট জঘন্ত মোকস্বযাতে ঠেকিলেন | গবণর্ষে্ট শিতান্ 
দয়াপরবশ হুইয়। তাহার প+পের দগ্দগ্জপ তাড়াতা'ড স্থুল 

ইনেস্পেইর দিয়! মরখিচার প্রদর্শন কঠিলেন। নাষ করিলে, 
অনেফ কর! যাইতে পারে। আমর! এমন অনেক শান্ধি- 
৪ক্ষককে জানি, ধাঙার! অশানির তূরী দাত দেখাইয়াও উন্নতি 
লাভ কঞ্িদছেন।) আবার অপর দিকে দেখ, দেখিতে 
পাইবে, পদে২ অবিচার । কলিফাতার ম্মল ফজ কোর্টের জজ 
কাশীপ্রণাদ ধিত্র ক্ষুদ্ধ একট্ট কারণে পেন'দন গ্রহণ করিতে 
বাধ্য ছইলেন । পুলিশ ম্যাট কিশোরীঠাদ থিত কি একটু! 
দোষ করিয়াছিলেন, তাছাতেই একেবারে ডিসমিস হইলেন। 
অনেক দূর যাবার প্রয়োক্ন কি? এই ঘশোছরে একটি 

ক্তবিস্ত কেরাণি কোন কথার মাফি অবাধাতা দেখাইয়াছিলেন, 
 ভাঙাতে পঙ্চাত তো! হইলেনউ, আজিও করছ পাইতেছেন ম1। 
২৭২৮ বংসরেঘ পুরাতন তিন জন আমল! প্রশিতামহ্ের 
আমলে নাকি উৎকোচ এহণের ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াগ্িলেন, 

তাহ! ল্টয়া কত গুগোল গেল। আধরা পুরুষাগুক্রমে 

জাশিয়া আপিয়াছি, যে পদের যে উপভূক্ত, স্াজ| তাছাকে তাই 
ছেদ $ যে হ্যঞ্তি দোষী তার দণ্ড হয়? ধার্নিক ও সচগিজ্র 
যাক্তিদিগের পুরক্ষার হয়। কিন্তু ইংরেজেয়! আমাদিগকে 
গুতন ম্লাষণীঠি শিখাইতেছেন | ইংরেজরা আমাদের প্রত 
আলোতে আনিফাছেন যে, এখন দেখিতে চক্ষু বলসের! 
গেল । €(৬2শে ছুলাই ১৮৬৮) 

[ খাত-প্রতিঘাত ] 

আঘাত প্রতিষাতের সমান । অভকে চপেটাঘাত করিলে 
হাতে বেদনা! লাগে। এই মৈসগিক নিহষ। পতহেশ্বর 
মন্ধঘযকে এইরূপ করিয়া হটি করিয়াছেন, যে সকলেই পরস্পর 
শ্বাধীন। বলাম ছ্র্ধলের প্রতি আক্রমণ করিলে, হূর্বল 

ঘলবান উভয়েই কষতিত্ত ছন। এই নিয়ম 'অতিক্রষ করিয়া 

খাওয়ায় সাধ্য মনুষ্য নাই। প্র্ধা যেরূপ হানার অধীন, 

অন্ত বাজার পত্রিকা? ও স্বাধীনতা! আন্দোলন 
এ ওসি পাজি এ অনি লি তি এ 

৫৬৭ 

রাজাও সেই জপ প্রন্ধায় ভৃত্য বই নয়। কাজেই পূর্বে বাহ! 

বলিয়াছি, মহুয্যফে পরমেশ্বর পরস্পর স্বাধীন করিয়] হি 
করিয়াছেন। | 

শীলকরের! প্রজার উপর অত্যাচার করিত, এই নিয়মাছু- 
লারে পরিণামে তাহাদের খাট হইতে হয়। গবর্ণমেন্ট প্রজা 
উপর অতাচার করিলে প্রজারও লর্বনাশ, গবর্ণমেন্টেম্ও 

সর্ধনাশ। উদরে ও অভাঞ্ জঙ্গগ্রতাঙ্গে বিবাদ যেণ্যপ। 

গবর্মেন্ট ও প্রজাতেও বিবাদ সেই রপ, কেছ কাহাকে উপেক্ষা 

করিতে পারেন না। কোনং স্থানে আপাতত কিছু লাভ 

দেখ! যাইতে পারে, ঘেকপ এক্ষণে ইংলিদ গবণমেন্ট শ্বছন্দে 
প্রজাদদগকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া কার্য করিয়া 

স্বার্থ সাধন করতেছেন, কিন্ত এ রৃহ্যুর পূর্বে তয় ত্যাগের, 
ঝড়ের পুর্বে শান্তির ছায়। 

যে গরর্ণমেন্টের বহুদশিত1 এত কম যে, বাধ্য না হইলে 

আর ফোন কথ! শুনেন মা, সে গবর্ণমেন্ট বাধা হইলে যে তদ্ধ 

সেই ফখাটি গুনয়! অব্যাহত পান এপ নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে 

পূর্বকার তাচ্ছিলোয় দণ্ড স্বরণ জার কিছু দিতে ছয়। ইংলিস 
গবর্ণহেন্টে ও জায় যেরূপ অসভাব, আর এঅসভাবযেযপ 

ক্রমে বৃণ্ধ হইতেছে, ইহাতে গংণমেন্টের ঝটিতি তাহার ফোন 
নিরাকরণের উপায় না কারলে শেষে অনুতাপ করেবেন। 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি আখাত প্রতিধাতের সমান । গবণমেন্ট 
একপ কিছু আমাদের ক্ষত করিতে পায়েন না, যাহাতে 

তাহার নেগ্ের ক্ষতি নাহ্র। তাহারা দেশ সমেত লে'কে 

বলেন যে, ভারতবধ্রের মঙ্গলের নিমিতই ঠাহার]! ভারত-শাসন 

ক'রতেছেন। তাহার। আমাধিগকে শান্ত করিবার [নমন্ত 
এইক়সপ বলেন, বলিঘ্া বিপরীত করেন । আমরাও মনে বাছা 
ভাবি না ভাবি হুখে বয়! খানকি ইংরেজের! আমাদের 

পরযোপকারী। ইংর়েছের! যেকান্ধ করেন তাছাতে এইট! 

দেখান হয় যে, প্রজাদের মঙ্গল তাহাদের মুখ উদ্দধেন্ঠ। 
আমরাও যখন যে বিহয় বলি কি লিখি, প্্রধাখান গংণংমণ্ট" 
"প্রজাবংপল গণ মেন্ট" না বলিয়া আর কোন ছত্র আরম 

কার না। 

ইংরেজের| অন্লান বনে বলেন যে ভারতবাঁয়দিগের 
মঙ্গলের নি'মন্ত তাহাদিগকে দেশ শাসন করিতে দেন মা, 
আমর! গেই পিঠ পেঠ বলি ইংরেজ গবণণমেন্ট চিয়কাল বজায় 
থাকুক। আবার তাহার! যেয়প গোপনে গোপনে হগিয়! 

পরামর্শ করেন যে কিসে মিথ্ধণ্টকে ভারতষধকে দোহন করা 
যায়, আময়্াও তেমনি খাটে, মাঠে, নগরে, বাজারে, যেখানে 

পারে আপনার আপনার] সুখ ছুঃখের কথ! বলি। তাহার! 

যেন্ধপ জামাদেছ স্থার্থশুক্গ, হিতাকাজ্ষী বলিয়া পরিচয় 
দিয়া অথচ ভারতবর্ষের চারি পার্থের প্রা'র কিবাকাত্ত চৌকি 

দ্বিতেছেন, আমবা তেমনি ইংরেজ ত্াজ্য চিরকাল বজার 

থাকুক বলির! আপনার] আপনার! গণনা করিতে বসি । এই 

, আবাদের আপাতত প্রতিশোধ । (২০ আগ ১৮৬৮) 



অরপ্যপথের ডায়ারি 
ভীপরিমল গোস্বামী 

ছু 

আর! সম্ধ্যার একটুখানি আগে এলে পৌঁছলাম নীলপাক্। 
লৌফাদিনী চী শঙ্ঠেটেক্স বাংলোয়। এইখানে আসবার একটা 
আকর্ধণ। প্রথানে একটু ছৃরেই গঞ্ডারের মাজন্ব। কিন্ত 
লফালে গঞ্চান্ন দেখতে যায়! হযে এই প্রস্তাবে বতখানি 

খুরুলঝোরা যাইবার পথে রায়ভাক নর্দীর বুকে 
আশাখিত হুয়ে উঠলাম, নিরুৎসাহও বোধ করলাম ভতথানি। 
এখান থেকে জঙ্গল পাঁচ-ছর মাইল ছু, যেতে হবে হাতীয় 
পিঠে চড়ে। কিন্ত গেলেই যে গঞঙ্ার দেখা ধাবে তার কোনে 

স্থিরভা নেই, তাই ভাবছিলাম । কিন্ত যেতে হবেই, যদি 
দৈষাৎ একটি বা একটি দলদ্ছদ্ধ ক্যামেঘার় ধন! পত্ে ভা! ছলে 
ক্যাবের! ধভ হবে। 

এ্রলেছি চা-বাগানের বাংলোর, অতএব আসার পর থেকে 

ঘণ্টা ভিনেকেন্র মধ্যে তিন বার চা খাওয়া হ'ল। বাগানের 
্যানেজ্বান্ব বিশ্বাস হশাই আমাদের ছুখনুবিধ! বিধানের জে 
অতি তৎপর হয়ে উঠলেন। 

. স্বাংলোয বাড়িট ছবির মত। যোটা মোটা শালকাঠের 
খুঁটি বা থামের উপরে টনেন্ চাল এবং চালের নিচে আগা- 
গোড়। কাঠের আতরণ। উচু ঘোলা বাড়ি, প্রকাও কাঠের 
দিকি। দামী আসবাবপজে বন্বগুলো লাঙানো.। জানালা 
গলে! লয় কাচের । লধ ঘম্েই বিহ্্যতের আলো) 
দোতলাতেই স্মানের ধর, শোঁধার খরেন্ব সঙ্গে লাগানে|। 
গানের বয়ে বেখে লিমেন্টের । হই পরাতে হুখানি শোবার 

ধর, প্রত্যেক ঘরে হুখামি ক'রে থার্ট পাতা। বারাগার্টাও 
অতি চমৎকার । সব লদয় দেখানে_ বসে হিমালয়ের শোভা 
দেখা যায়। পাহাড়ের সঙ্গে লঘ লময়্েই প্রায় মেঘ লেগে 

আছে। পাহাড়ের গা নীল সং ক্রমশ ধূসর হয়ে আলছে 
সন্ধ্যাবেলা। ভধু এক-একট! জায়গা তখনও উদ্দ্বল লাঘা 

দেখাচ্ছে । পাহাড়ের সেই সেই 
অংশ প্রবল বটটিতে ধ্বসে গিয়ে) 
শাদা! মাটি পাথগ্গ বেরিয়ে 
পড়েছে । এখানে সমস্ত দিনের পর 
রাতে খাওয়া হ'ল উৎকষ্ কুগন্ধ 
চালের ভাত ও যাংসের ঝোল । 

দুম হ'ল গল্ীর | 

৩০ নবেম্বর । লকালে হ্যা" 

লয়ের একি অপুর্ব রূপ এ এক 
পরমাশ্চর্য দৃষ্ট । সমস্ত পব তশ্রেনী 
উদ্দ্বল বেগুনি রঙে টকটকে হয়ে 
উঠেছে। ঘষা বেনী কাচের 

বঙে লালের 

স্বংতিত্বে মনে 
যেন আকাশের কের 

উপর শিল্পী এইমাজ্র তুলির টানে 
এই পর্যত শ্রেমঈ জাকলেন, রঙ তখনও কাচাই জআছে- রডের 
যধ্যে এক অবর্ণনীয় আর্্ উদ্দবলতা। এ রকম দৃষ্ঠ কখনো 
দেখি নি-_ ফখনে! হতে পারে এ রকম কয়সনাও কর! ঘাস 
নি। শ্রই অন্ভাবনীয় দ্বশ্যে আমাধের মধ্যে বেশ একটা 
উতভেজনার ছুটি হ'ল । এবং এ রং ছিলিয়ে যেতে না যেতে আন 
এক উত্তেজনা । বাইরে চেয়ে দেখি আমাদের জনে হাতী 
শ্রলসে গেছে। 

প্রকাণ্ড উচ্ হাস্তী। পোষ! হাতীদের প্রত্যেকেন্ই একটি 
ক'রে মাঘ থাকে। এটির মাষ হচ্ছে বরমপিয়ারী। "্যুই” 
পরের । ওদের জী পরিচয় হচ্ছে প্রই-_ 

ঘুই_ প্রো হত্তিনী। কুনকী- শী হাতীর সাধারণ নাম । 
শান্ীন---তরগী হৃত্িনী। 
নাফনা- পুরুষ হাভী, কিন্তু ধাতঙ্থীন। 
ঈাভাল--ধাতযুক্ত পুরুষ হাতী “টাক্ষান়? 
াসিনাতর এই হাতী লৌভাগ্য- 

' স্চেকে। 

-বাধণিহারীকে হেকে বেশ এটা, শন আগে | - পরকা 



চৈজ্ 

উচু হাতী, চোখ ছটিতে একটা 
সহাহথভুতিপূর্ণ অতি সহাদয় ভাব । 
বুদ্ধিতে উদ্বল। সে এমন ভাবে 
আমাদের দিকে চাইতে লাগল 
যেন এখন তাকে যাবা ফরতে- 

হবে সবই সে জানে। 

আমি ক্যামেরা তৈরি ক'রে 
নিতে ঘরে এলাম, তার জভে 
হুচার মিনিট ছেরি হচ্ছে ইতিষধ্ো 
হঠাৎ দেখি আমাদের মোটর 
বিশারদ ছুশীল পোদ্ধার ঘরের 
মধ্যে ছুর্টে এলে মুখে রুমাল 
চাপা দিয়ে ক্রমাগত হাসছেন । 

ঘরে এসে গোপনে ছাসবানর 

কি কারণ ঘটল, জিজ্ঞাস 
করলাম । 

ছুপীল বাধু কোনো রকমে 
বললেন, বাইরে হাসলে বেয়াদপি 
হ'ত-_কিন্তু আপনি গিয়ে দেখুন 
কি ব্যাপার ! 

সি “রনির নর ররীনরা। 
ঘাড়ের উপর মানত অশোকের বশ্কুক হাতে বসে আছে। 
হাতীটি হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে নীচু হয়ে সুধাংসকে পিঠে 
নেবার চেষ্ঠা করছে। নুধাংগ তার পিঠের দড়ি ধারে ঝুলে 
ছখানা! পা হাতীর পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে পাহাড়ে ওঠার মতো 
ছুঃসাহসিক কান্দে রত। তার হুখানা পাক্রমাগত ফস্্কে 

যাচ্ছে এবং তার ফলে সেও খেমে উঠেছে, ছাতীও খুব লক! 
পাচ্ছে। 

মিনিট তিনেক এই ভাবে সংগ্রামের পর দুধাংভকে পিঠে 

পেম়্ে হাতী মত্ত বড় একটী! দায় থেকে উদ্ধার পেল। আমি 
এ দুষ্ট দেখে হাসতে পারলাম না, কেনন! এইবার আমার 
পালা। কিন্ত তার আগে ওদের একখানা ছবি তুলে নিলাম । 
তার পর আবি এগিয়ে যেতেই মাছুতের ইঙ্গিতে ধরমপিয়ানী 

৪৩০৮ জামার 
জনে অপেক্ষা কমতে লাগল । 

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটল । ওদনে হাক্ষ! হলেও 

পা কস্কানোর বেলায় আমার অবস্থাও যে একই রকমের 

হাভকর হয়ে উঠেছিল সে কথ! আমি প্রতি পদ্পাতেই বুঝতে 
পারছিলাম | এভাবে ছাতীতে ওঠ জীবনে এই প্রথম, এবং 
যেমন. সেছিদ মনে হয়েছিল, আজও তেমনি মনে হচ্ছে, এই 
শেষ। আর যাই হোক, আীবনে হাভীতে ওঠার আন প্রয়োজন 
হবে না। 

হাতী আমাদের নিয়ে গজগষনে এগিয়ে যেতে লাগল, কিন্ত 
লেই উচু হাতীয় অরক্ষিত পিঠের অঙ্গ ..পর্গিসর জাঙগায় তিন 

. মা, তাই অবিলঙ্ষে স্থির করলাম আমি যাব না। 

রায়ডাক নদীর একটি দৃষ্ঠ । ছুরে হিষালর শ্রেনী 

জনের (মাহুত সমেত চার জন ) ঠেলাঠেলি ক'রে ছড়ি ধ'রে 
বসে থাকা আমার পক্ষে খুবই অন্বত্তিকর মনে হুচ্গিল। তন্ছপরি 
শীতের পোষাকে লবাই জারও মোট! হয়েছি, উপরত্ত আমার 
এবং নুধাংভুর গলায় একটি ক'রে ক্যামেরা! | আমরা সামা 
কিছু দুর যাবার পরই বুঝতে পারলাম এ অবস্থান ক্যামের! 
ব্যবহার কর] আমাদের কারে! পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ 

হই হাতে হাভীর পিঠের ধড়ি শক্ত করে ধরে থাকতে হবে 
আস্থরক্ষার জন্তে, এবং ক্যামেরাটি গলায় লকেটের মত 
ঝুলবে এতে আমি অন্তত ফোমমতেই জারাম বোধ করব 

কিন্ত সবার 
সন্দুখে তখনি নামলে সবাই হৈ হৈ ক'রে ছুটে এলে নানা 
রকম প্রশ্ন করতে থাকবে, তাই একটু ছুরে লোকচস্ষর 
আড়ালে গিয়ে সঙ্গীদের কাছে সব বললাম এবং তাদের ঙ্থ্- 
মতি নিয়ে নেষে পড়লাঘ এবং ফিরে এসেই বিশ্বাস মহাশয়ের 

সঙ্গে জুটে চায়ের কারখামা-ধরে প্রবেশ ক'রে সব দেখতে 
লাগলাম | 

পূর্ব দিন তাকে সব বল! ছিল । তিনি সঙ্গে থেকে থেকে 
সব দেখাতে লাগলেন । প্রথবষে গেলাম বাগান থেকে চা পাত! 

ভুলে এ্রনে আগে যেখানে ভফোতে দেওয়া ছয় সেই ঘরে। 
তারের জালেক তাক একটির পর একটি সাজানো, তার উপর 
কাচা অ্ুদ পাত লাইন কয়ে ক'রে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

এই চা একটুখানি শুকিয়ে নরম হয়ে এলে কলের সাহায্যে 
পাভাগুলোকে জড়ানো হয়। সেই কলটির নাষ টুইস্টিং 
বেশিন.ব! পাফ-বেখয়! বজ.। দেখতে প্রায় পাক্যের যতোই । 



ধরমপিস্থারী 

উপরের একট তল। থেকে একট! ছোট ছেলে বলে ঝুঠো যুঠো 
পাত] চওড়া মলের মধ্যে দিয়ে ছেছে দিচ্ছে আয সঙ্ষে লক্ষে 

সেগ্তলে! ফলের মধ্যে এসে পাক খাচ্ছে । ঠিক যেন গমভ্ভাত! 
খাত! । চাঁপাত! পাক খেকে খেয়ে বেরিরে আসছে। 

এর পরের প্রক্রিয়। হচ্ছে এগুলোকে এ খরের রৌ্রহথীন 
মেথের ছ'ড়য়ে দেওয়!। এই অবন্বার থাকতে থাকতে আপন! 

থেকেই সধুজ পান্তা বডকোতে থাকে ও হাওয়ার অন্মজেনের 
সংস্পর্শে এপে কালে! রং ধরে। তার পর আরও ভাল ক'রে 
তকোনোর জে গরম ঘরে রাখতে হয় । এর পর বাছাইয়ের 

কাছ। এই সময় গো্ট। চা ও গুড়ে] চ1 পৃথক হয়। 
এখান থেকে তেনিম্ে ওখানকার এক কর্মচারীর সঙ্গে 

গেলাম চায়ের বাগানে । এদের়ই বাগাম। পাচ-সাত শঃ 

একর পরিমিত জাঃগ! গুড়ে সবুজের সমুদ্র । চা গাছকে ছায়ায় 
ঘাখবায জনে ধাগানের ভিতর এক রকম বড় বড় গাছ লাগিয়ে 

দেওয়া হয় । এগুলোকে শেড টী, ঘলে। বাংল! নাম ফেউ 

কেউ ধলে কড়ই। এই গাছগুলো ভারি হুন্দয়। দশ-যারো 
হাত য! বেশি দূরে ছুরে এক একটি গাছ--ছবিয় মতো 

দেখাচ্ছে । বাগানের সনত্ত চা-গাছ ছেঁটে বুক লষান উচু 
কয়! হয়েছে । এই ভাবে ছেঁটে দিলে অদেক নতুন ভাল 
গজ্ান্ব এবং ত1 থেকে চায়ের পাতাও বেশি সংগ্রহ কর! বায়। 

প্রত্যেক ভাল থেকে যে সঘ নতুন পাতা গজায় ভায় মাথা- 

গুলে! ছিড়ে মিতে হ্য়। মাথার দিকে থাকে হট কচি পাভা 
এবং তার মধ্যেকার অস্ুয়-_এই হচ্ছে চা। লবশেষজ্ঞগাতের 
এ শীষটুকু ছাড়! অভ ফোনে! পাতান্ চা হযে না!। 

বাগানে লাইন বেধে হুলিয়! আগছে। পুরুষ বেয়ে 
মানা জাতীর। সঙ্গে ছোট ছোট হেলেমেরেও আছে। 

প্রবাসী 

প্রন্যেফের পিঠে একটি করে ঝুড়ি, পালের সঙ্গে ফিতে 
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দিয়ে ধাধা । তান! এলেই চা তোলাম্ন কাছে লাগল। তারা 

এ কাছে এমনই পাক! যে দেখে হনে হয় তাদের আঙুল গুলে! 
চলছে বিহ্যাৎগতিতে। ছুহাত এদের সমান চলে। অবি- 
কাংশের স্বাস্থ্য ভাল, কিন্ত বুখে লাবণ্যের অভাব | মেয়ে- 
কুলিদের কেউ কেউ তায় শিশুসন্তীনদ্গের পিঠের থলেন্স পুছে 

চা তুলছে। শিশুয়া নির্জবি অবস্থায় নীরবে খুলছে সেই 
খলেয় । ওয়া বাগানের মধ্যে ছকে পড়বার আগে হ-একটা 
ছবি নিলাষ এবং পাত! তোলার লময়েও নিলা । এই সময়ে 

অন্তত এদের রুখে ছানি ফু্টেছিল। 
চাষের ফুলগুলে! দেখতে বেশ । শাদা ফুল, মাঝখানে 

হলদে রেণুওয়ালা সরু সরু শোয়! । এখানে অনেকে চাষের 

ফুল ভেত্কে খায়- আমন! যেন কুমড়োফুল বা বকফুল ভেজে 
থাই। " 

চাকর গাছ সাধারণতঃ পনর-যোল হাত লত্বা!। খুব 

এবং তেক্ী গাছ। চায়ের গাছে বেশ মজধুত লাঠি হয়। কিন্ত 
গাছ এত বড় থাকলে তা থেকে চা সংগ্রহ করা যায় না, তাই 

কেটে-ছেষ্টে বুক সমান উচু করে দিলে মতৃম অমেক ভালগ 

গঞ্জাত, জুতয়াং চায়ের পাতা্ড বেশি সংগ্রহ করা যায়। চা 

গাছের বলিষ্ঠ বৃদ্ধ দেখে কচ্রিপানার ব্বদ্ধির কথ! মনে পড়ে। 
এই বাগানে চা তোলা দেখা শেষ ছ'লে আমরা কিযে 

এলে বিপরীত দিকের আর একটি বাগানে গেলাম । এইখানে 

ঘড় ঘড় চা গাছের বনে ফেবল ছাটাই কাছ শুরু ছয়েছে। 
সুদ্ধের দরুম মধুর কষে যাওয়াতে ুয়ার্স অঞলেন্ অনেক 
ঘাগানে অনেকদিন কোনো কাজ হতে পায়ে নি কাজেই 
গে সব বাগান অরণ্যে পরিণত হয়েছে। হড় বড় ধারালে। 

ছি দিয়ে কুলির] চাষের গাছ কাটছে। তাদের অনেকেরই 
গ1খালি। হাতের পেঈীলে ফুলে ফুলে উঠেছে। এদ্ে 

স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এদের উপার্জন 
মাসে কুড়ি থেকে সর্ধোচ্চ চন্লিশ টাক! । যে যত পরিশ্রম 
করতে পানে তার উপরে উপার্জনের কম বেশি শির করে। 

বাগানের তক থেকে ওদের ম্যাশন সত্তার দেওয়া হয়, কেনা 

হাষের চেয়ে কদ দামে । কিন্তু চা-বাগামে অনেকের লাধণ্য- 

হীন রোগ! চেহারা দেখে বাইয়ে থেকে অন্থঘান করা হঠিন 
যে শ্রর়া সব বিষয়ে নু।নতম স্বখ-সুবিধ! ভোগ কয়ে। কর! 

লন্ভবও নয়। বেদী চা-বাগানে তবু নাকি এরা ইউজোপীয়ছের 
বাগানেন্ চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা! পান়। ইউনোপীয়দের 
কুলিগ্রীতি তে! লর্বজনবিদিত | তাদের পিলে বড় হওয়াও 
যেমন ছিল অপন্ধাধ এবং ভা ইউয়োপীয় ঘু্টকে যে অকারণ 
আকর্ষণ ফয়ত দেও ছিল তেমনি অপরাধ । কিছু দিন পূর্বে এ 
অঞফলের ইউরোপীয় বাগানে হুলিষেন্ বিত্রোহ্ষে কলে হয় তো 
অবস্থা একটু উন্নতি হয়েছে। 

আমর! ফিরে এলাম প্রায় এরগারটায় । এখানে_ গীত পরথনও 
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হাতী গঞ্জের বেড় আক্রমণ করিতে আসিলে উপর হইতে 
এইভাবে বর্শার খোচ] মারিয়া হট্টাইয়! দেওয়া! হয় 

খুব বেশী নয়, রাত্রে বাইরে গেলে শীত বোঝা! যার, কিংব 
দ্বিনে গাড়িতে ছুটে চললে । থু মনোরম আবহাওয়া] এবং 
দৃষ্ঠ। তাই বগে বসে উপভোগ করছি আর বন ভাভার 
অনাধি মিত্রের সঙ্গে আবুনিক সাক্ত্যি বিষন্বে আলোচন! 
করছি- বেল! একট! বেজে গেছে- এমন লময ছুয়ে বরম- 
পির্নারীর মতি দেখ! গেল। 

অশোক নুধাংতড ব্যর্থ হয়ে কিয়ে এল । গগন দেখা যায় 
নি। এ সময় দেখায় নাকি অনুধিধাও আছে। যে পথে 

তাদের চলাফের! পেখানে কাশবনের অতিরন্ধ ঘটেছে এখন । 

তান উচ্চতা হছাতীকে ছাড়িয়ে যায়। তা ছাড়! একটা বড় 
বিপদ্ধের ছাত থেকে ওরা! বেঁচে গেছে। জঙ্গলেন্স ভিতর একট 
চোরা গতছিল, ছাতী গেই গতের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। 
আরোধীয়াও যে তার পিঠ থেকে পড়ে যায় নি এটা! সৌভাগ্য 
বলতে হবে। এ রকম ছুখটন! কদাচিৎ ঘটে, কান্ণ হাতী 
চলা-ফের়ায় অত্যন্ত সতর্ক । গভে'র অস্তিত্ব জানতে পারলে 
এ য়কম হ'ত না। 

. ১ভিসেম্বর় । আব লকালে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম 
রাজাভাভখাওয়ার পথে। কিন্ত তার আগে কতকট! উপ্টা 
পথে এগিছে ঘলপিংপাড়া ঠেঁশনটি দেখে আবার ছুয়ে চললাম 
প্রায় হ্বেলপথের পাশ দিযে । পথে কালচিনি নামক একটি 

ঘড় জায়গার কিছুক্ষণ বিশ্রা করা গেল। পথের দত আগা- 
গোড়াই খুব চমৎকার । বেল! প্রায় আড়াইটার লময় "এসে 
পেখহলাম রাজাভাতখাওয়া । এখানকার জ্যাগিষ্টযান্ট কয়ে 
অফিপার গ্ীযুক্ত বীরেজনাধ রায় অশোকের পন্দিচিভ। গাড়ি 

থাধিয়ে তার লঙ্গে দেখ! করতে গেলাম । তিনি গুখবর দিলেন, 
হললেন, খেদ্ার় হাতী তাড়ানো ঘুর হয়েছে শুনেছেন, তবে 
ধরা পড়েছে কিন! এখনও খবর পান নি। হুতয়াং আমাদের 
জইন্তীতে গিয়ে অপেক্ষা! ফরাই ভাল হবে। আমরা তখনি 
উঠলাম সেখান থেকে । র 

এইবার পথ ক্রমশই উ“চু মনে হচ্ছে, অরণ্যও ক্রমশ গভীর 
হয়ে আগছে। দ্বার্থিলং বাবার পথে ট্রেন শুকদা ঠেশন 

ছাড়লে অন্নগ্য প্রবং উচু পথের যে অভিজ্ঞতা হয়, এখানেও 
ঠিক সেই রকমই মনে হক্ছিল। ঘোরাফেরা পথে আমর! 
ক্রমেই একটু একটু ক'রে উ'চুতে উঠছি। একট! জায়গ! এমন 
উচু যে্রাক মেখানে উঠতে খুব বেগ পেয়েছিল। এইবার 
আমর! আসল হ্যষালয়ের অরণ্যে প্রবেশ করছি এই রফম 
মনে হ'তে লাগল। এখানকার শাল, সেওন, শিশ্ুপাছ গুলে] 

খুব বড় বড়। অরণ্য কোথায়ও ঝোপে অন্ধকার, ফোথায়ও 
ঝৌপশুক্ত পরিষ্কার | রাজাভাতখাওয়া থেকে জইভী পর্ধত যে 
রেলপথ আছে মোটর পথও প্রায় তায় পাশাপাশি । ফখনও 
রেলপথ ছেড়ে বে'রয়ে যাচ্ছি কখনও অত্যন্ত কাছে এসে) 
পড়ছি। সকাল থেকে আমরা ছু" জায়গায় মাত্র চা খেয়েছি, 

সুতরাং আরও একবার গাড়ি খাথিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়ার 

দ্ব়কায় বোধ করলাম । জনহীন অরণয-পথে একটি জায়গায় 

হাতী গড়ের যেড়1! আক্রমণ কধিতে আপিলে নীচে হইতে |] 
এইভাবে বর্শার থোচ! মারিয়া হটাইয়া দেওয়া হয় 

দেখা গেল ধুধ বিস্ৃতভাবে কাঠ কাটায় কাজ চলছে--..পেই- 
থানেই থেমে গেলাম । লঙ্গে কিছু রুটি জেলে ছিল, কাচ! 
ভিমও ছিল। কিন্ত ভিধ খাবার উপায় ছিল গা। ছুগলবাঘু 
গার্ডির ইঞ্জিনের গরষ বাম্পে একটি ভিম লিদ্ধ করে খেলেন, 
কিন্ত এইভাবে একটি একট করে ভিম সিদ্ধ কমতে গেলে নগ্যা 
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সাতীখেদ্ার গড়ের বাছিরের দৃষ্ত । পাশে একটি মঞ্চ দেখা 
: যাইতেছে । উহাতে দর্শকের! দাড়ায়, ছাতীয় 

গ্রহ্ীকাও ফ্রাড়ায় 
হয়ে বাধে আশঙ্ার আমর! আর অপেক্ষ! কর! পছন্দ করলাম 

না। সোজ] গিয়ে উঠলাম জইন্তী ডাকবাংলোয়। 
জইভীর ভৃষ্ঠ অবর্ণনীর়রণপে নুন্দর | বাংলোর নিচেই জইন্তী 

নদী- নদীর পারেই হিমালয় । মর্দীতে এখন জল বেশি নেই, 
তার সাম! ছড়ি-বিছানো বুক ধপ. বপ. করছে, বাংলোর 
দিকের পাড়ের নিচে লক্কীর্ণ ঘন নীল নদী তীব্র বেগে পশ্চিম 
থেকে পৃৰ দিকে বয়ে চলেছে । তার শ্রোতের শব বু চুর 
থেকেও শোন] যায়। পাকছাড়ের চুক্কাগুলোর মাথার সঙ্গে মেখ 

পুগ্ত পুগ্জ আকারে লংল্ হয়ে আছে। নৌত্র-ছায়ার খেল! 
চলছে শালবন-আন্বত কুদীর্ঘ পর্বতশ্রেধীর উপর | প্রবল বর্ধায় 

ধ্বসে-পড়! জারগাগ্চলো ছাড়! সনস্ত পবতশ্রেদী অন্ণ্যে ঢাকা । 
চড়ার উপন্বেও বন়্ বড় গাছের সম্পূর্ণ চেহায়া দেখা যাচ্ছে। 
কিন্ত গাছগুলো! বড় হওয়! সত্ত্বেও চুর থেকে লবই ছোট ছোট 
গাছের ঝোপ বলে মনে হুচ্ছে। প্রথম দেখায় সবই লবু্ধ বলে 
আম হয়, কিন্ত একটু মনোধোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে অরণ্যের 
বিচিত্র বর্ণে অবাক হয়ে যেতে হুয়। লাল, নীল, হন লব 
ঘ্ংই আছে বিভিন্ন ঝোপগুলোতে। পুবদিকে অনেকগুলো 
চুদা একসঙ্গে দেখ! যাচ্ছে সেগুলোর রং গন্ঠীর নীল, 
সেখানে মেখগুলে! একেবারে পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে আাছে। 

অন্ধ্যার একটু পরেই সমস্ত দিনেন পর পরম উপাদের 
খিচছি খেয়ে দুন্দর জায়গায় আসার আনন্দ আরও বেড়ে গেল। 
আমন! আভড| জমিয়ে ঘসতে না বসতেই স্থানীয় ম্নেলওয়ে 
এপিষ্ঠ্যান্ট ইনপ্পেন্টর অব ওয়ার্বল, প্ীমু্ত গতলাকান নল 
খবর পেয়ে 'আবাবের কাছে এলেন। ইনি অশোকেন পু 

- পন্ধিচিতত | খেঘায় ছাততী বন! পড়েছে কিন! ইনিও ঠিক জানেন 

মা। খেষার অবস্থান কোথায় ত1 জামরা বীয়েনধাবুত্র কাছ 
থেকে জেবে এসেছিলাম ৷ কাজেই হাত্তী ধর] পড়,ক বা না 
পড়,ক আমানের সেইখানে গিয়েই ক্যাম্প করতে হবে এটা 
প্রায় ঠিকই ছিল। কারণ ছাতী বরা পড়া একট! দৈব ঘটনা- 
মাত্র, দেখতে ছলে খেঘাম্ব কাছাকাছি জায়গায় থাকাই ভাল। 
যে খেদায় আমর! এখন যাচ্ছি সে হচ্ছে এখান থেফে একুশ 

মাইল দুরে আসাম-তুষ্ঠটীন সীমান্তের ধুব কাছে। মাঝখানে 
স্রায়ভাক নামক একট প্রশস্ত নর্মী পার হতে হযে। এ পথট 
বর়াবন্ন হাতীপোতভা] হয়ে পৃবদিকে গেছে, মর্দী পার হয়েও পুব- 
দ্বিকে যেতে হবে প্রায় কুমারগ্রাম বা নিউল্যাও পর্যস্ত, সেখান 
থেকে যেতে হবে সো! উদ্ভরে গভীর অরণ্যের দিকে । সেই 
জায়গার নাম হচ্ছে খুরুল বোর! । 

কিন্ত আমরা যেখানেই ক্যাম্প করি, হাতী খেদার হছাতীর 
কাছে বা অভজ্স বাঘের কাছে, তিনি সব জায়গাতেই ঘর 

তৈরিতে সাহায্য করার প্রস্তুত । যখন যেভাবে যেলাহাধ্য 
ধয়কায় গাকে বললেই তিনি লোকজন, মঞ্জুর ইত]াদি দিতে 
পারবেন। 

অশোক বলল এখন এইথামে চুপচাপ বসে থাক! ভাল 
লাগছে না, একবার শিকারের সন্ধানে গেলে হয় না? শীল 

মহাশয় তৎক্ষণাৎ বললেন, সে তো] খুব ভাল কথা, আমি এখুনি 
সব ব্যবস্থ! করছি । 

হাতীখেদায় হাতীদের গড়ে আটক কখিবার আগে এইরণ 
লতাপাতায় ঢাক! ্বীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া ভাড়াইয়! আনা হয় 

. "আমি তো! কেবেই পেলাম না কি ব্যবস্থা তিনি করতে 
পানজন এত রাত্রে । তিনি বঙ্গলেন যাষেন তো বলুন । 
অশোক মহা! উৎসাহিত হয়ে বলল, নিশ্চয় ঘাব, শঘং 

তখনই চট লাইটগুলো ঠিক করতে লেগে গেল। ভমলান 
গল মহাশয় ইলিতে ক'রে ভিষার জঙ্গলের হিকে নিয়ে ঘাবেন 
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বামদিকে--উপর হইতে মীচে £ (১) ছোট্ট ছেলেকে থলের বুলাইয়। চাবাপানে সলী রমনী চা-গাছ হইতে চা সংগ্রহ করিতেছে 

(২) কুলী রমদী পিঠে বাক! ধীবিয়া চায়ের ভগা সংগ্রহ ফরিতেছে। 

ভাননিক্ে_ উপর হইতে নীচে £ (১) এই অস্ত্র সাহাব্যে'চ'-গাঁছ ছাটাই করা হয়। (২) বহুস্থুর হইতে যেয়ের| ছাতীখেদায় 

'হাতীর গলায় ফাস পরানোর দৃপ্ত দেখিতে আনিয়াছে। 
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অশোককে। দুধাংভঙ ঘাবে বলে গ্রস্ত হতে লাগল। 

আমার কল্পনায় দিনের আলোয় দেখা সেই অন্ধকার অরণ্য 

অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। রাত তখন প্রায় দশটা। কিন্ত 

"আমার মনের ভাব প্রকাশ করে বলতে হ'ল না, ওয়া এক 

রকম ধরেই নিয়েছিল আমি যাব না, তাই অশোক আমার 

সম্থান রক্ষা অন্ে আগে থাকতেই বলল, তুমি আর এই 
ঠাঙায় আমাদের সঙ্গে যেয়ো ন!। 

ওর! দশটার সময় বেরিরে গেল বাংলো থেকে । ওদের 
সঙ্গে দুলীল বাধুও গেলেন । আমি এক! বসে বসে ভায়ারি 
লিখতে লাগলাম ৷ এমন সময় একটি লোক এসে (বীরেনবাবুন্ত 

কাছ থেকে আসা) এক জরুরি খবর বিলি করে গেল । চিঠি- 
খানা অশোকের নামে, ইংরেক্সীতে লেখা । তিনি খবর দিয়েছেন 
পাঁচটি হাতী ধরা পড়েছে, অতএব আগামী কাল অতি প্রত্যুষে 

খুরুল ঝোরায় রওনা হওয়া চাই। পথের নির্দেশও মতুন 
করে দেওয়! আছে । রায়ভাক নঘ্ষী পর্বস্ত ট্রাক পার হবার 
বন্দোবস্ত নেই, শ্ুতরাং সেটি এপারে রেখে খেয়া! পার ছয়ে 

যেমন ক'রে হোক, ধার ক'রে, অথবা ভিক্ষে ক'রে, অথবা 
চুরি ক'রে ওপার থেকে কোনে! গাল়্ী সংগ্রহ করতে হুবে। 

চিঠির শেষে লেখা আছে 711. (709৮/%1))115 19111) 
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বীরেনবাবু জানতেন আমার উদ্দেন্ঠ হুচ্ছে ফোটে। নেওয়!। 
কিন্তু খেদা সন্ধে আমার কোনো! ধারণা ন! থাকাতে তখনও 

আমার মনে একটা সন্দেহ্রে ভাব থেকে গেল। 

আমাদের প্রণে একটি অতিন্নিক্ত সুবিধা ছিল এই ঘে, 

সুগীলবাবু সঙ্গে একটি রেডিও গেট এনেছিলেন, কান্জেই অরণ্য 

পথে দিন কাটলেও ধৈনপ্দিন শেষ খবর রোজই শুনতে 

পেতাম । এতক্ষণ নান] উত্তেজনায় সন্ধ্যায় অথবা রাত দশটায় 
খবর শোন! হয় নি--সে কথাটা এতক্ষণে মনে পড়ল । তখন 

অবশিষ্ঠ ছিল মাত্র ধি বি পি খবর, তাই এক] এক] বসে শুনতে 
লাগলাম । নান! প্রোগ্রামে রাত এগারোটা পর্বস্ত বেশ ফেটে 
গেল, কিন্ত তারপর ? শিকান্ীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় 
অনিরিষ্কাল ধসে কা্টানে! যায় না। তার! যাবার সময়েই 
বলে গিয়েছিল ফিল্নতে অনেক রাত ছবে। তাই বিছানার 
আশ্রয় নেবার আগে ভায়ারিটা আরও কিছু এগিয়ে স্বাখলাম। 

শিকারীর! ফিরে এল রাত প্রায় ছ'টোয়। ঘুম ভেঙে 
গেল। শুনলাম কিছু মেলে নি। ধুবই স্বাঙ্ডাবিক, কারণ 
শিকার কখন মিলবে তা! কেউ আগে বলতে পারে না। এই 

অনির্টিঃতাই যে শিকারের একটি প্রধান আকর্ষণ এ বিষয়ে 
সঙ্গেহের কোনে! কারণ নেই। 

_ ছুয়াস” অফলে অনেককেই হিতস্র জন্তধ, সঙ্গে পাশাপাশি 
বাস করতে হয়, তবে এ অঞ্চলের বাধ মানুযকে নাকি আক্ষমণ 

করে না। তবু এদের লংখ্যাধিক্যে এ অঞ্চলে শিকারীদের 

চস নস জ। 

জরণ/পথের ভায়ারি 
শিলার জর ল্য আর আর ৪ সরস এ লি সত জি কি 
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আনাগোনা বেশি । বাষের সংখ্যা নাকি খুব বেছে গেছে 
এখন। শীল মহাশয় বললেন, একদিন রেল-লাইনের উপর 

ছ'টো রয়্যাল বেদল ভয়ে ছিল, রেলগাছির ইঞ্জিন তাদের 
সম্মুখে থেনে ছইস্্ল বাজাতে লাগল, কিন্ত ওয়! তা সন্বেও 

নড়ল না। তারপর এফ সাহ্সী ড্রাইভার করল! ছুড়ে ছুড়ে 
তাদের রেল-লাইনের উপরফার অনধিফার অবস্থানের বিষয়ে 

চেতন! সঞ্চার করতে সক্ষম হ'ল। আর এক দিন কয়েকজন 

লোকের সামনেই বাধ, একটা! গরুকে ধরে নিয়ে গেছে। 
এ দিককার জঙ্গলে হাতী, বাধ, ভালুক, বাইসন, হ্রিণ, 

শুয়োর এবং লাপ আছে। তাছাড়া মন্ত্র এবং মুরনীও আছে। 

আসবার সময় বত মুরগী ছাড়! আর কিছু চোখে পড়েনি। 

জঙ্গলের মধ্যে এখানকার লোকের! বাঘের চেয়েও ছাতীকে 
বেশি ভয় করে। কারণ মানুষের শব্ধ পেয়ে বাধ পর্বছাই প্রায় 

গা ঢাক! দেবার চেষ্ঠা করে, কিন্ত ছাতীর শব পেলে মান্য 

পালাবার পথ থুজে পায় না, বিশেষ করে বুখত্র$ পাগলা 
হাতী বদি হয়। পাগলা হাতীর লম্মৃখে পড়লে ফারে। আর 
বাচবার আশা! থাকে না। 

২ ডিসেম্বর । ভোরে উঠে চা খেয়েই আমরা! ধুরুল ঝোরার 
দিকে রওন! হলাম ট্রাকে করে। হি্যালয়শ্রেদীয় সমাস্তপাল- 

ভাবে পুবদিকে ধোল মাইল যাবার পর রায়ডাক মদ্বী। 
ক্মালয়ের সঙ্গে এত বড় নর্দী এদিকে এই প্রথম দেখলাম। 
নদীর মাঝখানে চর, ছ'দিকে শ্োত বয়ে যাচ্ছে। এক দিকে 
পায়ে ছেঁটে পার হবার মত সেতু, তারপর চর পার হয়ে খেয়া- 
মৌকো। নর্দীর চরে ছুড়ির অবর্ণনীয় শোতা। রোদের 

আলোর সমস্ত চরে ধেন সাদ] আগুন দ্ধলে উঠেছে। তারই 

উপর দিয়ে ছেঁটে গিয়ে আমর! উঠলাম খেয়া নৌকোয়। ইরাক 
এপারে রেখে যেতে হৃ*ল। নদী পার হয়ে ওপারে 

পৌছে দেখ! গেল আমাদের পিছনে একখানা মোটর গাড়ি 
এ পারে আপছে। ছোট গাড়ির পক্ষে নৌকোয় পায় হয়ে 

আসার কোনে! অন্ুবিা ছিল না। গাড়ির মালিককে 

অশোক দুর থেকেই চিনতে পারপ | সেঞাড়িয়ে গেল নর্দীর 

পাড়ে, আমাদের বলল এগিয়ে যেতে । শীল মহাশয়ও আমা- 

দের সঙ্গে ছিলেন । আর ছিল গাড়ির ক্লীনার লানু। আমর! 

চার জন ছেঁটে যেতে লাগলাম নিউল্যাের প্রশস্ত পথে। 
পথের ছু'ধারে চায়ের বাগান। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সেই 

গাড়িখান! এলে পড়ল, অশোকও এসেছে সেই গান্ধিতে | সে 

বলল আপতত আর একজন যেতে পারে সে গাড়িতে, ুরুল 
ঝোর়ায় গিয়ে গাড়ি আবার কফিনে আসবে, ভখন আর সযাই 

যাবে। শুধাংকেই আগে ছেড়ে দেওয়া! হ'ল। আমরা 
কাছেই একটা বাংলোয় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম । 

গাড়ি কিরে এল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে । গাড়ির মালিকও 

এসেছেন । তিমি শুধু গাড়ির মালিক অন, হাতীখেদার 
মালিকও.তিন । মালিক অর্থাৎ ইজারাদার । নাষ, 'রাষ 



৪৭৪ 
০ এটিএন, এরি হিস্ট্রি উস এর স্রলিন ওর জ 

সাছেব অস্দানাথ রায় । নীলপাড়! ভাংচুয়ারির গেম ওয়ার্ডেদ 
ছিলেন, এখন অপর নিয়েছেন । ইনি এ অঞ্চলের সব চেয়ে 
বড় শিকারী । পচিশট রয়্যাল বেল ইনি নিজে গুলি ক'রে 
দেক্সেছেন এ্রবং অন্তত পাচ-শ শিকার পার্টির নেতৃত্ব করেছেন। 
পাঁফ! শিকারী হিপাবে ইউরোপীয়ান শিকান্রীর কাছে বিশেষ 
মাননীয় । বাঘের মতোই তের্জী লোক এবং অসাধারণ 

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন |. ইনি তার গাঞ্ঠিতে আমাদের নিয়ে গেলেন 

খুরুল ঝোরায় । এখান থেকে খুরল 'ঝোর1 পাচ মাইল। 

গভীর অরণ্য-পথ । পথ সব জায়গাতেই ক্ষাচা এবং খাড়|-উ'ছু 
এবং নিচু । গাড়ির পথ সে নয়। 

আমর! খেদার ধারে গিয়ে নামলাম । চার দিকে জঙ্গল, 
পায়ের নিচে বালি আর ভান্তা পাথর । ছ-এক পা এগিয়ে 
যেতেই অন্ন! বাবু সেই বালির উপর বাখের সদ্যঞ্জাকা পদ- 
চিহ্কেন্স প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমর! তো! 
দেখে অবাক । এক একটা থাবার দাগ ছোটখাষ্টো৷ একটা 
হাতীর পায়ের দাগের যতো । রাত্রে বড় বাঘ এ পথে গেছে, 
পায়ের চিন্ধ তখনও টাটক| আছে । আমাদের চোখে এ চিহ্ন 
ধর! পড়ার ফোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্ত শিকারীদের দৃষ্টি 
সর্বদা! লাগ । 

হাতীর দলকে জঙ্গল থেকে তাড়াতে তাড়াতে যে ফাদের 
পথে নিয়ে জাপ1 হয় সে পথের ছ'ধার জঙ্গল থেকে কাটা 
গাছের বেড়া দিয়ে ধের । হাতী পাছে এই যড়যন্ত্র ধরে ফেলে, 

তাই সেই বেড়াকে ভালপাল1 এবং পাতা দিয়ে এমন ঢেকে 

দেওয়া হয়েছে যে ওটা! যেন জঙ্গলেরই একটী' অংশ । এই 

পথে হাতীর দল এগে যেখানটায় আটকা পড়ে তাকে বলে 

গড় । এই গড় এবং গড়ে আসবার পথ ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে 

মাম কচ্ছে খেদা। আমরা কাঞ্চম পাতা দিয়ে “কামুযাজ'-করা 
এই দীর্ঘ পথের পাশ দিয়ে দিয়ে গড়ের দ্রিকে এগিয়ে চলেছি। 

পথের পাশে ছু-একটা! গছে অনেক উপরের দিকে মাচা বাধা 

রয়েছে দেখলাম | হাতী আসবার সময় এখানে পাহারা বসে- 

ছিঙগ। বন্দর থেফে তাড়! থেয়ে ছাতীর দল কাদে ঢুকতে 
থাধ্য হয়। চার দিকে বছু লোক হুমা করে, বোমার আওয়াক্ 

করে এবং হাতীর1! ভয়ে পালাতে থাকে । কিন্ত পালিয়ে 

যাবে কোথায় ? এমন ভাবে তাড়ানে! হয় (1)08 করা বলে) 

যাতে খেদাপথে না এসে জায় তাদের উপায় থাকে না। এই 

পথের শেষে গড় | গড়ের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে লঙ্গে গেট বন্ধ 
ক'রে দেওয়া হয় । এই গেটের কাছে যেগব লোক থাকে 
তাদের সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়। 

আমর! গড়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতেই দেখি চার 

দিকে বেশ একটা চাঞ্লা জেগে উঠেছে। তখনই অনেক 
লোক প্রলেছে দেখতে | 

পথে অয়! বাবুর লক্ষে ছর্শকদের এই ভিড়. লম্পর্কেই 

আলাপ হয়েছিল । ভিনি ঘলছিলেন এত লোক আসে যে 

গ্রবাস' 

'আবরা গেটের ভান খায়ের মাচায় গিয়ে উঠলাম। 

১৩৫ 
০ পিউ আও তি রস চিট টির উপ 

তাদের জায়গ! কর। শক্ত হয় প্রবং ভাতে কাজ্েরও অনেক 

লময় অন্ুৃবিব! হয় । কিন্তু বংসন্বাত্তে বুনে! হাতী ধরার দশ্য 
এ অঞ্চলের লোকেছের জীবনে হয় তো! এফমাজ উদ্বেজন! এবং 

আনন্দ । তাই ছুর ছুরা্তর থেকে কাজ ফেলেও বহু হ্রী-পুরুষ 
খেদায় এসে ভিড় করে। আমর! যখন গেলাম তখন বেল 
প্রগায়ো্টা । সে সময় লোকের ভীড় বেশি হয় নি- হয়েছিল 

ঘন্টা ছই পর থেকে । 
গড়ে আবদ্ধ হাতীদের দেখবার জনে মোটামুটি ভাল বন্দো- 

বন্তই করা হয়েছে দেখলাম | গেটের ছই পাশে ছটি মাচা ও 
বিপরীত দিকে আর একটি মাচা বেঁধে দেওয়া! হয়েছে । এক- 
একটী! মাচায় বার-তের জন লৌক কষ$ করে দাড়াতে পারে। 

সরু সর 

গাছ কেটে মাচায় ওঠার জন্তে যৈ বেধে দেওয়! হ্য়েছে। 
বাশের সিঁড়িও আছে। আমর! মাচায় উঠে দেখলাম বা দিকের 

মাচায় অশোক ও সুধাংগ দাড়িয়ে । গড়ের ব্যাস পচিশ-ভ্িশ 

হাত। চার দিক লরু সরু গাছ কেটে তাই দিয়ে গোল ক'রে 

খের! । গাছের বাকলের আশ সব জায়গাতেই বাধার কাজে, 

দড়ির মতে! ক'রে বাবহার করণ হয়েছে । মাচার বাধনগুলো 

টেনে দেখলাম, তা পটের চেয়ে ঢের বেশি শক্ত | 
মাচায় উঠে দেখলাম পীচটি বন্দী হাতীর মৃততি। ওদের 

মধ্যে তিনটি বড় ও ছুটি ছোট । বাচ্চা ছোট হাতী হছটোর 
এ্রকটি ধাতওয়ালা । বড় হাতীদের একটিকে ব্বদ্ধা বলে মনে 
হ'ল । গড়ের মধ্যে ওর] ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বন্দী 
অবস্থাটা ওদের মোটেই ভাল লাগছে না। এক এক সময় 
মরিয়া হয়ে ধাপিয়ে পড়ছে বেড়ার উপর-_.বেড়া! ভেঙে বেরিয়ে 

যাবে ব'লে । কিন্তু তখুনি বাইরের পাহারাদারের শড়কির 

খোচা খেয়ে ফিরে আসছে । এই ব্যবস্থা না থাকলে ওদের 

পক্ষে সেই কয়েদখাম! ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন ময় 

বলেই মনে হ'ল এবং এ রকম জভ্ভাবন! আছে বলেই চার 

“দিকে এবং উপরে মাচার উপর সতর্ক প্রহ্রী খাড়া আছে। 
শেষ পর্ধস্ত বন্চুকের ব্যবহারও হতে পায়ে ঝ'লে সেব্যবন্বাও 

রাখতে হয়েছে । 

আবি যে মাচার উপর ধাড়িয়ে ওদের ছবি নিচ্ছিলাম সেই 
মাচা গন্ধের গেষ্ট এবং বেলার সঙ্গে সংলগ্র। হাতীর আক্রমণে 

তা বার বার ফেঁপে উঠছিল । একবার একটা হাতী শু 

ভুলে হই। করে ছুটে এসে আমার পায়ের নীচেই মারল 
ধুব জোর এক ধার্কা। সে ধাক্কায় একেবারে গড়ের ভিতরেই 

আমি পড়ে যেতাম, কারণ আমার ছুখান! হাতই ছিল ক্যাদে- 
রায় আবদ্ধ । পুগীল বাবু আমাকে ধরে ফেললেন । চেয়ে: 

দেখি জামা পাশে গেটের উপন্ব থেকে একটি ছেলে শড়ফির 
খোচা যেক্গে হাতীফে হটিয়ে দিল । তখন সে গিয়ে চুপচাপ 
অভ হাতীদের সঙ্গে অত্যন্ত শান ভাবে ধাড়িয়ে রইল । কিন্ত 

বেশিক্ষণেষ্র জভে ময় । কিছুক্ষণ পল্লেই এ হাভীটি মিজেদেছ 



চৈত্র 

দলের বাচ্চা ফাতওয়াল! হাতীটির উপর আক্রমণ চালাতে 
লাগল। আবার কিছুক্ষণ পরে ওর! দল বেঁধে গড়ের মধ্যে 

অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পিঠে ওদের রোদ 

লাগছিল, ওর! জঙ্গলে থাকে, এতক্ষণ ধ'রে বোধ হয় কখনও 

রোদে থাকে নি, তাই ওদের খুব কণ্ঠ হচ্ছিল। রোদে পোলার 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশলটিও বেশ অন্তত লাগল। 
মাঝে মাঝে সম্যূখের একখান] পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে শঁড়ে ক'রে 
সেই মাটি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে । ফোটৌশ্রাফেও পিঠের 
সেই মাষ্টর প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। 

ইতিমধ্যে এক দল সাহ্বে মেষ এসে উঠল বায়ের দ্রিকের 

মাচা । ওদের ছ'জনের হাতে ক্যামের! । 

বন্ধ হাতীটি অতঃপর পাচ-সাত মিনিট পর পরই আক্রমণ 
চালাতে লাগল । এরা জঙ্গলে ঘখন থেকে তাড়া খাচ্ছে তখন 

থেকে অবন্ঠ ভাল ক'রে খেতে পারে নি। ঘে পথে এসে এরা 

গড়ের মধ্যে চুকতে বাধা হয় পেই পথে কলাগাছ কেটে কেটে 
পর পর ফেলে রাশ! হয়, যাতে অন্ততঃ সেই পথে আসার 

একট লোত জাগে । গড়ে শার্টক1 পড়বার পর থেকে আর 

গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ ৫৭৫ 

বিশেষ কিছু খেতে দেওয়া হয় না, কারণ এদের গলায় ফান 
পরামোর কাজটি এমমই কঞ্টপাধ্য যে ভার জাগে এর] অনেক- 

খানি হূর্ধল হয়ে ন! পড়লে চলে না। বনজ হছাতী, বন্দী হয়ে 

একেবারে ঘাবড়ে গেছে । একা রাগে ক্ষোন্ডে খিদেয় অস্থির 

হয়ে এক এক সময় যষেঘের মতো! গর্জন করছে, কখনও বা 
কারার মতে। শন করছে। 

শুনলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফাস পরানোর কাজ দুরু 

হবে । আমি ইতিমধ্যেই নেমে পড়ে গড়ের চার পাঁশের অবস্থা 
ভাল ক'রে দেখতে লাগলাম । বাইরের নান! গ্রাম থেকে 

লোকজন আসতে আরগ কর্েছে। ঘুরে ঘুয়ে কয়েকটা 
বাইরের ছবি নিলাম । রাত্রে গড়ের পাশে আগুন ঘালানো 
হয়েছিল ছ”তিন জ্বায়গায়। মোটা মোটা কাঠের আগুন, 
তখনও নেবে মি, তারই পাশে তিন ফুট লাড়ে তিন কুট উচু 
চালা বাধা । তার মধ্যে বলে লোকের! গড় পাছার] দিয়েছে 
সমস্ত রাত ধারে । আগুন ছ্ালানোর উদ্দেশ্য শীতের জঙেও 

বে, রাতে এ রকম অরক্ষিত জায়গায় বাঘ বা অভহিত্ত্র 
জণ্তকে দূরে রাখবার জছ্েও বটে । ( ক্রমশঃ ) 

গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ 
ভ্ীঅপূর্বধকৃষ্ণ ভট্াচাধ্য 

বিশ্বজপেধ অসীম মায়ায় আত্মার উদ্দয়ন 

গর করে জীবের বিবর্তন । 

মহা! আকাশের গোপন লীলার বর্ণালী বীক্ষণ 

আনে অম্বতেত্র নব নব সঙ্ধান 

অনন্ত ধর] জান-যজ্ঞের গুনায় চেতন! গান, 

জনমে জনমে প্রাণ- পুরুষের বিচি কৌতুক 
চলে চিরদিন 3 ইতিছাস তার দিয়ে যায় বিবরণ । 
ক্ষণতন্কুর মর্তভাকারায় জড়িত ছুঃখ-সুখ 

পশুর ভিতরে জন্ম লতিছে নর, 

সান! তাহার দেবজনমের রচিছে উৎসনুখ 

নুদূরপিয়াসী মানব নিরন্তর । 

ান্ষের সাথে মিশিছে মান্য হাদয়ের বিনিময়ে 
প্রেষের তীর্ধে আলোকের দীপ লয়ে, 

হাজার ছাঙ্জার বছর তবুও পরিচয়-সংশয়ে 
. অপূর্ণতার জপিছে ব্যথায় মালা । 

আন্বগ্য মন ক্ষণে ক্ষণে পায় মরুর দহুনহ্াল! | 

সে ধিলনে নব মানসলোকের এষণার অভিসার, 

তাবের আবেগে ভাষার প্রবাহ দিকে দিকে বায় বয়ে, 
জীবন-গপ্র বিন্ময়ভরা ক্ষ্ণক রশি তার 

আসা-যাওয়। পথে পাচটছে ইন্রজাল ; 
কখনো! হাপিতে কখনো বিধাধে মন দোলে অনিবার, 

তাহারি চিঅ আকিছে চক্রবাল ।' 

স্বার্থ যেখায় সঙ্কটময় সক্কীর্ণতত! সনে 

আনে সংধাত বীর্য্যের প্রলোভনে ) 
মাহুষেরে সেখ! পণ্ডর অবম দেখা যায় আচরণে, 

কন অপরাধ রুদ্র নিনাদ করে। 
টাদের চিতায় ধুমকেতুদের কু্মীর-অশ্রু বরে । 
অগ্রগতির পটুমিকায় উদ্ধার মত আশা 
উদ্বেগে নামে হিংসা রাতের মৃত্যু আবেঈনে। 
কখন কি ভাবে নিক্মতিচক্রে ঘুরিছে ভাগ্যপাশ। 

নৈতিক পাপে জানন্দ উপভোগে, 
সেই কথ! বিবি-বন্ধননীতি বিরচিত ভালবান! 

করে চ্ল মিখিল-চিন্তলোকে । 



শ্রীমতী কোকোতে 
জ্বীজীবনময় রায় 

পাগল! গার থেকে বেরিয়ে আস্ছি, এমন সঙ্গয় হঠাৎ 
দেখি একটা! রোগ! লম্বা! লোফ উঠোনটার এক কোণে বাড়িয়ে 
ক্রমাগত একটা! কুকুরকে ভাক্ছে-___কল্সনায়। খুব আদর ক'যে 
যোলারেন_ ছয়ে ডাকছে “আর, আররে কোকোতে, জায়, 

আয রে নন্দী আমার, আয় ]” আর অস্তজানোয়্ার ভাকৃতে 
হ'লে, যেমন করে লোকে উরুত চাপড়ায়, তেমনি চাপস্ক 
মারছে উরুতে । 

ডাক্তারকে জিজেস করলুষ, “ও লোকটা! কি?” ভাক্তার 
বললে, ও, ও এমন কিছু শোনবার মত ব্যাপার নয়। ও এফ- 

জন কোচোয়ান, নান ক্র্যাঙ্ষোয়া। নিজের কুকুম্নটাকে জলে 
ভুবিয়ে মেয়ে পাগল হয়ে গেছে।” 

আমি ব'রে পদ়্লুম, “গল্পট! বলুন জামার । দেখুন, অতি 
সাদাসিবে সামান্য ব্যাপারও অনেক সময় ভারি করুণ হয়-_ 

আমাদের মনে গিয়ে লাগে ।” 

এই হ'ল লোকটার বিপদ্ধির কাহিনী-_-ওর এক সহিস 
বন্ধুর কাহ থেকে গঞ্জটী ডাক্তারের শোন! । 

পারির শহ্রতলীতে এক ধনী ভদ্রলোক থাকতেন 
সপরিবায়ে। লীন নষ্গীক ধারে একটা বড় বাগানের মধ্যে ছিল 
ভার প্রাসাহদ। তাদের কোচোয়ান ছিল এজ্রযাঙ্কোয়! । 

পাড়াগেয়ে মানুষ ॥ একটু বোকালোকা, মায়াবী, সাধাসিবে 

ধরণের ; তাই ওকে ঠফানে ছিল ভারি সোজ! । 

একদিন সঙ্ষ্যেবেল! যখন বাড়ী ফিরছে, একটা কুকুর ওর 
পেছু নিলে। প্রথমট! ও খেয়ালই করেনি, তার পর 

কুকুরকে একেবারে দাছোড়বাশ! দেখে ও ফিরে দ্বাড়াল। 
কুকুরটা পাড়ার কুকুর কি না, একবার দেখে নিলে। না, 
কশ্মিন কাজেও ওকে দেখে নি, একট! ভীষণ হাক়গিলে মেয়ে 
কুকুর | ভাবটা ভারি কাতর আর হ্যাংল! গোছ। পায়ের 

মধ্যে ল্যাজটি গুটিয়ে পেছন পেছন টুকটুক ক'রে চলেছে-_ 
চল্তে হুর করলে কি থামলে ওর কান ছড়ো চ্যার্টালে। হয়ে 
ওয় মাথায় এসে পড়ছে। 

“বাঃ যাঃ | বেরো, ঘর হ। হিস্, ছিস্।” বলে ও 

সেই কঙ্কালটাকে খেছিয়ে দিতে চেষ্া! করলে । কুকুয়ট! কয়েক 
প1 পিছিয়ে গেল, তায় পর বলে অপেক্ষা করতে লাগল। 
কোচোয়ান যেই জবার চলতে দুর ফরলে, সেও ওর গেছ 
নিলে। 

কোচোয়ান এবার যেদ পাথর কুড়োচ্ছে এমনি একটা! 
ভর্দী করলে । জানোরারটা আরে! একটু বেঙ্গী পেছিয়ে গেল 
দঁড়ে, কিন্ত ঘেই লোকটা! পিছন ফিরল অমদি আবার এসে 
হাছিয়। 

তার পর কোচোয়ান জ্্যাঙ্ষোয়ার ভারি মায়া! হ'ল, অবোলা 

জনতার উপর । ভাফলে তাকে। ভয়েভয়ে কুকুর! এসে 
হাজির ছ'ল। লোকটা তখন কুকুরটার দশ! দেখে আহম্ 
কয়ে ওয় পাঁজয়ার ছিলজিলে হাড়গুলোয় উপর ছান্ত খুলিয়ে 
দিতে লাগল, বললে, "আয়, আমায় কাছে আর 1” তক্ষুপি 
সে ল্যাজ আনতে লাগল-_ বুঝল যে ওকে পুধ্যি নেওয়া! হ'ল, 
আর তাই বুঝে এবার সে তার নতুন মমিবের আগে আগেই 
দৌড়ে চলল। 

লোকট! ওর জণ্ডে আত্তাবলের খড়ের উপর শোবার জায়গা 
ক'য়ে দিলে আর খানিফটে রুটি আনূতে গেল রায়াঘরে | পেট 
ঠেসে খেয়েদেছে কুকুরটা কুগুলী পাকিয়ে ভয়ে ঘুষিয়ে পড়ল। 

পর দিন কোচোয়ানের মনিবরা সব কথা ভনে, জার, 

আপতি করলে ন] কুকুরটাকে থাকতে দিতে । 

কৃকুত্নট! ভাল জাতের কুকুর--ভারি ভাগটা, বিশ্বাসী, 
চালাক আর ঠা ৷ 

মোট কথা জ্র্যাঙ্ষোয়া কোকোতেকে প্রাণ দিয়ে ভাল-. 
বাশত । বলত “ওটা! মান্ধের মত, সুধু কথা বলতে পারে না।” 

ঘুব চমৎকার একটা লাল চামড়ান্স কলার তৈরি করিয়ে 
তার উপর তামার ফঙলফে খোদাই ক'রে লিখে ছিলে প্মতী! 
কোকোতে। মাপিক-_-কোচোক়ান ক্র্যাক্কোক়্া |” 

বছরে চারবার ক'রে, পালে পালে যত রকম জাতের কুকুর 

কজন করবার, সব রকমের খাচ্চ দিত কুকুরঠ1। ওরই মধ্যে 
একটাকে বেছে নিয়ে, প্রীমতীর জভে রেখে বাকীগুলোকে, 
ক্রযাফোয়! নধীতে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসত । কিন্ত কিছু দিন 
যেতে ন! যেতেই রা'ধুনী, মালী, চাকর, দবাই এসে নালিশ 
নুরু করলে । বলে, যে চুলোর নীচে, কয়লার বামে, মায় 
বরফের তোরঙে পধ্যত্ত- দেখো কুকুর । আর ঘা! পাকে 

তাই চুরি করবে | 
শেষে নালিশে নালিশে হয়রান হয়ে মালিক ছকুম ছিলেন-_ 

কোফোতেকে তাড়িয়ে দিতে । হতাশ হয়ে লোকটা ওটাকে 
বিলিয়ে দিতে চেষ্ঠা] ফরলে। কেউ নিতে চায় মা। 

তখন ওকে একেবারে দূয় করে দেবে ঠিক করে, একটা 
রাখালের হাতে দিয়ে) জয়েন ভিল-লে-পতেয় কাছে, প্যারিক্ক 
একেবারে ঘাইয়ে গকে ছেড়ে দিয়ে আসতে বললে । 

লেই দিনই কোকোতে ফিয়ে এল । 
নাঃ। কিছু একটা করতেই হয়। একটা! হন কগাষ্টারকে 

পাচ ভরা ছিয়ে ওটাকে হ্যাভারে ছেড়ে দিয়ে আসতে ছিলে। 
তিন ছিন পয়ে আবার ওটা ফিরে এল জান্কাবলে- _যেশ 

স্বোগা, পায়ে ঘা আর থু হয়ঘান হয়ে। 
তখন মালিকের ওর উপর আবার একটু ময়! হ'ল, হছে 

খফে থাকতে ছিলেন । কিন্ত ঠিক আগের মতই, ওয় টানে, 
অভ লধ কৃফুয় জাধায় আলতে লাগল । 



চৈজ্ 

একদিন বড় একট! ভোজ চলেছে; আর ওনেন়েই মধ্যে 
একটী, রাধুনীর নাকের ভগার থেকে একেবারে, পৃর দিয়ে 
ঠাল! একটা আত 'টীর্কি'বুখে ক'রে তুলে নিয়ে দে ছুষ্-_ 
তাকে বাধ! দিতেও জীমতীয় ভরসায় কুলোল না! ৷ 

শ্রধাক্থ, মনিব একেবারে ভয় চটে গিয়ে জ্যাঙ্কোয়াকে 
বললেন- পগন্ছ হে, কাল সকালের মধ্যেই এ জানোয়ারাফে 

যদি জলে ন! ফেলে দিয়ে এসো, তা হলে তোমায় চাকনী 
থেকে বরখাস্ত করব । বুঝেছ? 

লোকটা একেবারে যেন হৃততম্ব ছুয়ে গেল । চাকরীই 
ছাড়বে ঠিক ক'রে ফেললে ; আর বাক্স গুছোতে লেগে গেল। 
তার পর ভেবে চিন্তে দেখলে যে যতক্ষণ এ জানোয়ার ওর 
কাছে থ।কবে ততক্ষণ ওকে কেউ আর চাকরি দেবে না। 

নিজের এমন ভাল চাকরীষ্টী | ভাবলে, এত মাইনে, এমন 
খাওয়া দাওয়া এখানে । চিগ্তা ক'রে দেখলে থে একটা 

কুকুর এ লবের তুলনায় কিছুই না! । শেষে ভেবে ঠিক করলে, 
ঘেন্োর হলে কোকোতেকে ফেলেই দিয়ে আসবে । 

ভাল ঘুম হ'ল নারাতে। ভোরে উঠে একটা শক্ত দড়ি 
নিয়ে কুকুরাকে বাধতে চলল | প্রীষতী ওকে ছেখেই উঠে 
্াত়িয়ে একবার গ| ঝাড়! দিয়ে দেহটাকে চান ক'রে নিলে, 

তার পর প্রভূকে গজ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল । 
এর পর ওর মনটা ক্েঙে পড়ল-_জার ওকে আদর করে, 

কান চেনে, চুমু খেয়ে, পেয়ারের নাম ধ'রে ধ'রে ভেকে এক্স 
করতে লাগল । 

এমন সময় কাছেই একট! ঘড়িতে বাজজল ছ'টা। আর 

ত তাঁর ঘোষনা! করার সময় নেই | দোত ধুলে ভাক ছিলে, 
“আয় |, বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে জেনে খুশী হ'য়ে সে 

ল্যাজ নাড়তে লাগল । 

ওর] নদীর ধারে এল, আর একট! জায়গ! বেছে নিলে 
বেখানকার জলট! গভীর ব'লে মনে হছা'লওর। তারপর 

চামড়ার কলারটার উপর দড়িট! জড়িয়ে বেঁধে গেরো [লে 
আর দড়ির অন রুখটায় বেঁধে দিলে একট ভারি পাথর | যেন 
মান্ছষের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এমনি ভাবে ওকে জড়িয়ে 

কোলে ভূলে নিয়ে পাগলের মত চু খেতে লাগল। বুকের 
কাছে চেপে ধয়ে দোল দিতে দিতে আদর করতে লাগল-_ 
“কোকোতে, আমার আদনের ধনরে। ওরে হি? ক্ছঘে 
কোকফোতেরে,” আর গমতী আহ্লাদে খুশীতে গলে পিকে 
গুর গুর করে শব্ষ করতে লাগল। 

ছশ বার ওটাকে জলে ছুড়ে ফেলে দিতে গেল, দশ বারই 
বুট! ভেঙে যেতে চাইল তান । 

কিন্ত শেষে হঠাৎ এক বার মন! বেধে নিয়ে সে গ্ীৰতীকফে 
বত! পারে নিজের কাছ থেকে দূরে ছুড়ে ফেলে হিলে। 
প্রথমটা, ওকে চান করবার সময ঘেমদ করত. তেষমি ক'রে, 
সাতন্বাতে চেষ্টা! করলে ; কিন্ত ওর মাথাটাকে পাথরের ভায়ে 
লীচেন্র দিকে ঠেঁনে নিয়ে যেতে লাগল, আর বেচায়! যেন ঠিক 

্রীদত্ভী কোকোতে ৫৭৭ 

মাহুষের মত, পাগলের ছুটি ছেনে, চাইলে ওর প্রভুর নুখেক 
দিকে, ভূববার সময় মাছযে যেমন ক'রে তাকায় ; সেই রকম 
করেই জলের মধ্যে প্রাণপণে হ্থাপাই ছুক্ততে লাগল। একটু 
পরেই মাথার দিকটা গেল ভুবে, আর তার পেছনের প! 
ছু'খান! উন্মভ ভাবে জলের বাইরে দ্াপাদ্দাপি করতে লাগল। 
তার পর তাও ডুবে গেল। | 

তার পর, পাচ ধিনিট ধরে জলের উপর বুদ্বুদের বুড়বুড়ি 
কার্টতে লাগল-_নর্দীর জল যেন ফুটছে টগবগ* ক'রে । 
ক্র্যাঙ্ষোয়ার চোখমুখ বলে গেছে--চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে 

যে কোকোতে কাদায় পড়ে ছটফট করছে-_-আর চাষীদের 
যেমন সাদ! অবুঝ মন হয়-_ও ক্রমাগতই নিজে নিজে বলছে-_ 

আহ্!, বেচার! অবোলা জন্ত, ও কি ভাবছে-_জামাকে ? এটা | 

পাগল পাগল মত হুম পেল; এক মাস সেশব্যাগত হয়ে 

রইল-__ আর এ কৃকুরটাকে স্বপ্ন দেখত । সে এসে ওর হাত 

চাটছে বুঝতে পারত ; ভাকছে শুনতে পেত । ডাক্তার ভাকান্ন 
দরকার হয়েছিল । শেষে ও সেরে উঠলে, ওর মনিব রুয়ের 

কাছে বীসেয়ার এর জমিদারীতে, জুনের শেষ দিকে ওকে 
নিয়ে গেল। 
সেখানেও মে এ সীন নদীর ধারেই । নদীতে আজান গুরু 

করলে । ভোরে রোজ সে সহিসের সঙ্গে নর্দীতে যায় আর 

দু'জনে সীতার দিয়ে নদী পার হ্য়। 

এক দিন এমনি ক'রে সাতার খেলছে ছ'জনে, এমন সময় 

ক্যাক্কোয়া চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, দেখ হে দেখ, ওটা! কি আসছে, 
এঁটের একট! চপ তোমায় আর্গ খাওয়াব । একটা! বড়া ফুলে 
স্ডেসে আসছে-_ঠ্যাংগুলো আকাশে তোল] । 

ঠা! করতে করতেই ক্র্যাঙ্কোয়া ওটার কাছে সাতার 

দিয়ে গেল £ উঃ | মোটেই টাটকা নয়। কি শিকারই 

ভুটলে], খুড়ো। নিতান্ত ক্ষীণ ও নয় |” জন্তটার চার দিকে 

দুরে একটু দুরে রে ও সীতার দিচ্ছে-_পচে উঠেছে ওট1-_ 
হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল ও । এই 
বার এত কাছে এল যে ছুঁতে পারে। তার পর কলারটার 
দিকে একদুষ্েে চেয়ে হঠাৎ কাভখানা বাড়িয়ে গলাটা বয়ল। 
বড়া! ঘুরিয়ে নিষ্বের কাছে টেনে আমলে আর সেই 
রং-খল! চামড়ার্টার উপর তখনো! সাঁটা, সবুজ হয়ে যাওয়া 
তামার কলকটার উপরের লেখাটা পড়তে লাগল "বতী 

কোকেতে । মালিক-_-ফোচোয়ান ক্র্যাঙ্কোর। ৷” 

মর] কুকুরট। মনিবকে খুজে থু'ঙজ্ে এক শ' মাইলেয় উপন্ন 
এলে মনিবকে পেয়েছে ! 

বিকট একটা চীংকার ক'রে উঠে লে ভাঙার দিকে 
সাতক্নাতে লাগল আর চীংকার করতে থাকল । জার ভাগ! 
ছোয়া মাজই, পাগলের মত ছুতে পালিয়ে গেল- রামের মধ্যে 
ছিয়ে-__সম্পূর্ণ বিবস্ত্র । একেবারে উদ্বাহ হয়ে গেছে সে | 
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সত্যেন্্রনাথের “সন্ধিক্ষণ। 
জীব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৮৮২ খ্রীষ্টাবের ১১ই (1) ফেব্রুয়ারি সতোজ্জনাথ দত্তের জন্ম 

ও ২৫ জুন ১৯২২ ভারিখে ৪১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হ্য়। 

এই স্বক্প-পরিসর জীবনে ভিনি শহিত্য-ক্ষেতরে অক্ষর কীর্তি 

রাখিয়া! গিয়াছেন । 
শৈশবাবধি সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাপ্ররির ছিলেন । কৈশোরেই 

তাহার কবিতা রচনার স্থত্রপাত হয়। বার বৎসর বয়সে 

(ইং ১৮৯৩) লিখিত স্রাহার কোন কোন রচনা “বেধু ও 

বীণা স্থান লাভ করিয়াছে । এফ. এ. পড়িবার সময়, 

১৯০* সনে, তাহার প্রথম পুস্তক “সবিতা? মুদ্রিত হয় ; 

ইহা পরবর্তী কালে তাহার “হোমশিখা"র অস্ততৃক্তি 

হইয়াছে । আমাদের আলোচ্য বিষয় তাহার দ্বিতীয় 

পুস্তক “সন্ধিক্ষণ' ৷ ইহা আর পুনমু্রিত হয় নাই। পুস্তিকা - 

খানি বর্তমানে ছুপ্রাপ্য, অনেকে ইহার অস্তিত্বের কথাও 

অবগত নছেন। ডক্টর সুকুমার সেন ইহা দেখিয়াছেন 

বটে, কিন্তু পুন্তিকায় প্রকাশকাল না থাকায় “১৯৯০ ?” 

সনে মুত্রিত বলিয়া অন্নমান করিয়াছেন ।* বলা বাহুল্য, 

এষ্ট অনুমান ঠিক নহে । “সন্ধিক্ষণ' পাঠ করিলে কাহারও 

বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ইহা ১৯০৫ সনে বঙ্দভ্গ 

আন্দোলন উপলক্ষে লিখিত । বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত 

মুক্রিত-পুস্তকভালিক অন্তসারেও ইহার প্রকাশকাল--১৮ 

সেপ্টেম্বর ১৯০৫। আমর! 'সন্ধিক্ষণ' পুননু্রিতত করিলাম । 

যদি কখন সতোঙ্তরনাথের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়, 

এই ছুক্্াপা পুস্তিকাখানিও তাহাতে সপ্গিবিষ্ট করা 

সহথজসাধ্য হইবে ।-- 
এত দ্রিনে । এত দিনে বুঝেছে বাঙ্গালি 

_ দ্বেছে তার আন্গো! আছে প্রাণ | 

জগতের পৃজ্য বার1 ভাহাদেরি মাঝে 

আশা হয় পাব মোরা স্থান। 

যে থুসী &ট্কারী দিক 
অন্তরে বুঝেছে ঠিক-_ 

এ ফেবল মছেক ছ্ধুগ ; 
লব্দিক্ষণ আনি বঙ্গে, এল নবমুগ ! 

পথে খাটে দেখ চেয়ে জন্গরে বাছিরে 

দেশছিতে বিলাস বর্জন, 

বিশ্বাট সুত্র শীর্ষ উঠেছে জাগিয় 
লক্ষ মুখে এক দু পণ । 

00004 রি সির রা সি জর ৪ 

* ধবাঙ্গালা সাঞ্ত্যেন্র ইতিহাপ', চিত দা পৃ ৫০ চা 

যেথা যে বাঙ্গালি আছে, 
প্রাণে প্রাণে মিলিয়াছে, 

শুভ লগ্ন পেয়েছে বাঙ্গালি, 
মনে হয় জার মোরা রব না কাঙ্গালী। 

এ বড় আশার দিন_ পণ্য স্বদেশের 

সবে তুলে লয়েছে মাথায়; 

এবার পরীক্ষা! ছ'বে প্রতিজ্ঞার বল, 
ভগবান হউন সহায় । 

তুলেছি মহুস্ততথ 
বিলাস বাসনে মত্ত, 

তুলেছিহ্থ পৌরুষের স্বাদ,_ 

আজি পুন জাগে সেই সিংছের আক্মাদ | 

এ বড় সন্বট কাল- পণের রক্ষণ, 

আমাদের ভ্রম পদে পদে, 

সতর্ক জাঞ্ত যেন রহি সর্বক্ষণ, 

নাছি ডুবি কলক্ষের হুদে। 
স্মরি দেশের ছখ-_ . 

মাতা-পত্বী-কন্যা-মুখ-_ 

নিতা পরাতে উচ্চারিব পণ-_ 

“বাচাব দেশের শিল্প-_দেশের জীবন ।” 

দবরিত্র দেশের কোলে দরিদ্রেক্র বেশ 

আমাদের সা্ধিবে সুগার, 

“থাঁটা দেছে খাটো! ধুতি'_ লজ্দ! কিব! তায় ? 
শ্রমের সৌন্দর্য মহতর | 

শক্তিমান দেহমন, 

ভীগ্মের মতন পণ, 

তার চেয়ে কি আছে শোভন ? 

ভূড়ায় পরাণ মন ; কি ছার নয়ন ? 

ভগবাম | হীনবলে তুমিই দিয়েছ 

এ অপূর্ব নূতম জীবন | 
লইয়া! অভয্ম নাম প্রতিজ্ঞা করেছি । 

শক্তি দাও রাখিব সে পণ। 
মধ শ্রোত, বঙ্গভুমে, 
তোমার নিদেশে নেমে, 

সর্বাপ্রাণ করেছে ল্গীব । 
হে বর | শুভদ্বয় | হে লুঙ্গর়] শিব 



চৈত্র |  অত্যেজ্জনাথের «স। এক্ষণ? . €৭ঞ৯ি 

ভূমি দাও যুঝাইয়! নিশ্দুফে, কুটিলে,_ 

“বাঙ্গালিও জন্মেছে মানব, 
কার' চেয়ে তুচ্ছ নয় বাঙ্গালির দাবী 

স্বথ! সে করে না কলরব 
মঙ্গল বিধান যত, 
বদেশের সেবা ত্রত, 

আজ সেমাথায় লবে তুলে; 

মূ সে_ যে দাড়াইবে তার প্রতিকূলে ।' 

“উন্তৃক্ত সবারি তরে নিখিল সংসারে 
মন্থস্তত্ব-মহৃত্বের পথ, 

চিরধ বে পথে কণন্টক দিতে পারে, _ 
এমন জন্মে না দাসখত ; 

চুক্তির বেতন প|ও.__ 

সর্ভমত কাজ দাও; 

যে প্রভু অধিক করে আশ 
ব'ল' তারে-_কর্খচারী নে ক্রাতদাস ।' 

অর্থের সন্বন্ধ হ'তে কত উচ্চতর 

মঞ্রয্যত্ব-_দেশছিত শ্রত ; 
স্বার্থ সাথে গদেশের বিরোধ যেথাস্ 

ছদেশেরি পায়ে হও নত। 

এ কথ। না ভুলে রও-__ 

তৃষি শুধু তুমি নও-_ 
দশের মাঝারে একজন ; 

দেশের -_দশের শুতে কল্যাণ আপন ।" 

এষন' পণ্ডিত-মুর্থ জন্মেছে এ দেশে, _ 
শুনিবারে সাহেবের মুখে 

নিজের বুদ্ধির কথা ; শ্বদেশে বিদেশে 
“পণ পণ্ড” বলে স্ফীত বুকে ; 

নিজ মৃখে মাখি কালি, 
লতে শুর করতালি, __ 

কালি দিয়! দেশের গৌরবে | 
হা! বঙ্গ ! দিয়েছ সতত ইহাদের? সবে ! 

ভুমি” পণপত্রে কত রাজভৃত্য, হায়, 

সহ্কি করে অন্পষ্ঠ অক্ষরে | 

কি লজ্জা | এতই ভয় চাকুরির তরে ?__ 
ফি লদ্িবে দান্ত বৃভি ফরে? 

বাণিজ্যে বসেন রমা, 

কৃষি প্রায় তাত্রি সমা, 
ছুই পদ্থা উন্মুক্ত তোমার । 

তবু দ্বিধা-রলত-মন ? জঘভ আচার ! 

স্বার্ধাঙ্ধ শ্বদেশছ্রোহী জান ন! কি হায় 

জান না কি আদ্প্রোহী ভুমি ঃ 
পুর পৌন্র অশ্নাভাবে মরিবে । এখনে! 

প্রসারিস্বা লও কর্ধসূমি | 

কারে কর পরিহাস? 
নিজ ভ্রীর লক্জাবাস-_ 

তাও নহে আয়ত-অধীন | 

লত্য তূমি অতি জীন-_ অতি দীন হাঁন। 

আছি যার। অনাঁগত---বিষ্য যাদের 

কি মান তাদের কাছে পাবে? 

কোন্ ম্বত্ব কোন্ বিভ (শ্বত্বতি ব্যতীত ) 
তাহাদের তরে রেখে যাষে? 

কোন্ কর্খ, কোন্ নীতি, 
কোন্ মহুত্বের স্বতি,_ 

তাহাদের হবে মৃলবন ? 

স্মরিয়! তাদের কথা-_দচ কর পণ। 

পাঠশালে ছাত্র করে বিদেশী-বঙ্জন, 
চমৎকার | দৃন্ত চমৎকার | 

বিলাস-বর্জনে হের তরুদী ছাত্রীরা 
অগ্রগান্ী আক্গি সবাকার । 

বল' রাজপুতানারে,_ 
বেশী বিপঞ্ছিতে পারে 

বঙ্গণারী ঠাদেরি মতন, 

প্রয়োজন হ'লে । সাক্ষী আনিকার পণ! 

শিক্ষক শিখান্ আজ বালকে যুবকে 

হইবারে দেশের লেবক; 

যত ধনী মহাজন পণ-বন্ধ সবে, 

উদ্ধ শিখ। উৎসাহ পাবক! 

মহাপ্রাণ, সমুদার, 
কত শ্লাঘ) জমীদার 

লয়েছেন দেশহিত ভরত ; 
মুক্তকোষ সবে, প্রাচ্য রাজাদেরি মত । 

আর আজি ধর তুমি দরিভ্র বাঙালি, _ 
বিসঙ্জন দিয়েছ সংশয়, 

যেন মন্ত্রবলে তুমি মৃক্তপ্রাণ এবে, 
বুক্তহ্দ্ত কথার কথায়! 

পরস্পর়ে এ প্রত্যয়. 

বক্ষে জামিবার নয় ঃ 

এ করত দেছেন ভগবান | 

অন্তরে সফিত করি রাখ দৈষদান। 



বংসরান্ধে ভাব্রশেষে শুধু একবার 
কুল প্লাবি আসে যে জোয়ার, 

তাহার ভূলনা নাই; সমস্ত বংসরে 

সেজোর়ার আলে একবার | 
নমেজোর়ার এসেছে রে 

আমাদের ঘরে ধরে, 
এসেছে রে নুতন জীবন | 

বাঙ্গালি পেয়েছে জ্বাজ সামধ্য নুতন । 

কণ! কণা ত্বর্ণ ছিল স্বৃভিকার মাঝে, 

ধূলি পারা ধুলি মাঝে হাহা; 
আব্বি কোন অনির্দি ভৃগর্ডের তাপে 

গলে মিলে হ'ল স্বর্ণ ধারা! 
হার গড়ি সে কাঞ্চনে, 
এস সবে, সঘতনে.- 

পরাইব দেশের গলায় । 

জননী | জনমভূমি | সাক্গাব তোমায় । 

বাহিরের ঝড় এসে ভাঙ্গে যদি ঘয়-- 

কোথ! থাকে পুল্র পরিবার ? 

অন্তরে প্রথল বাস উঠিয়াছে যদি 

নত হুও সম্মুখে তাহার । 

স্বদেশ, তোমার পানে-_ 

দেখ গে, উিপ্ন প্রাণে 

কাতর নয়নে চেয়ে আছে। 

আশ! করে মাতৃগ্মি প্রত্যেকেরি কাছে। 

পবিত্র কর্তভব্য-ব্রত লয়েছি মস্তক, 
মরেও রাখিতে হবে পণ | 

রাজ্যপণে পাশা খেলি, পণরক্ষ! হেতু 
বনে গেছে ছিন্ন রাজগণ | 

বিদেশের মুখ চেয়ে, 
শতেক লাঙ্ছন! সয়ে, 

সংজ্ঞা ঘ্দি এসেছে আবার, 

প্রতিজ্ঞ! শ্মরিয়া, শী্ব লও কার্যতার। 

আর ও আজ ৬ ০ হরি ২ পার সাত সু বন ৩" এও ও এ চির রক ৯ জা এটি ইউর সি ই সা সাইন 
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এ দিন অললে গেলে, কি ক্ষতি যে হৃথে--_ 

দেখ ছুঝে অন্তরে সে কথ! /_ 
আশা! ভঙ্গ, মনঃক্ষোভ, শক্তি অপচয়, 

শত দিকে পাবে শত ব্যথা /-- 

পক্রু মির দিবে গালি, 

লেপিযে চরিত কালি, _ 
পঞ্ষে ফেলি দলিবে হু'পায়ে; 

আবার সহন্্র বর্ষ পড়িবে পিছায়ে। 

জাতিত্ব গৌরব যাবে জঙ্ুরে মরিয়া 
ঝরিবে রে আব-ফোটা কুল; 

ভগবান | রক্ষা কত্র- শক্তি কর দান, 
প্রভূ] মোরা হয়েছি ব্যাকুল ! 

ছুর্ববালের বল ভূমি | 

দীনের শরণতূষি | 
আশ্রয় লইনু তব পায়, 

লঙ্গ! নিবারণ সখ! | হও ছে সহায়! 

কে আছ ছে ধনবান জান, স্বর্ণ-ধন, 

কায়ক্লেশ জান" শ্রমী যেব!, 
শিল্পী আন নিপৃণতা, উদ্ভোস উদ্ভম, 

সবে মিলি কর মাতৃ-ষেব! ৷ 

পরিশ্রমে লজ্জা! নাই, 

জানবীর !ম্পনোজাই,_- 
কগ্নিতেন কাচের সংস্কার | 

মন্ত্র্র&1 ত্ব্। খধযি আদি হুএধার | 

সুষেশ রাখাল-বেশ সকল ভুলিয়া, 

খন্ড ছওম্দেশের কাজে; 

প্রতিজ্ঞা রাখিয়া গ্বির স্বাণুর মতন 
মাত ছও জগতের মাঝে। 

আত্মতেজে করি ভর-_. 

কর্দে হও অগ্রসর | 

বুর্ধে ভধু বলে এ হুজুগ'। 
বঙ্গ-ইতিছাসে জাঙ্গি এল হ্র্ণ-রুগ | 



মাটি ও সংগঠন 
শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় 

পল্লী-সংগঠন, পঞ্জী-উন্নয়ন প্রভৃতি অনেক কথা নান! দিক 

থেকে শুনতে পাচ্ছি---কিস্ত কার্যতঃ পল্লীর কতটুকু উন্নতি 
আমরা দেখতে পাই? ভারতের পল্লীগুলির হুর্ধশ! ক্রমেই 

চরমে ধরাড়িয়েছে। পঞ্চাশ বছরের আগেকার কথা থাক-_ 

বিশ-পচিশ খংসর পূর্বেও পল্লীর ষে অবস্থা ছিল আজ তা 
নাই । আগে যে জমিতে বিঘা প্রতি পনর-বিশ মণ বান হ'ত 

এখন সেখানে ছুই-তিন মণের বেলী কলে না, যে সব ক্ষেতে 

তরিতরকারি অজন্র উৎপগ্র হ'ত এখন তার এক-তৃতীয়াংশও 

হয় কিনা সঙ্গেছ । ফলবান বৃক্ষে আর আগের মত ফল ধরে 
না। গরুন্ন সংখা] কমে যাওয়ায় এবং পরিচর্য্যার অবহ্লোয় 

গ্রামে সধও মেলে না । নদী, বিল, পুকুরের আগেকার মত 

জৌলুস নাই--জল থেকে মাছ যেন উবাও হয়ে গিয়েছে। 

অবস্থা এমন টাড়্িয়েছে যে এখনও যদি দেশের লোক 

মাটির দিকে সত্াকারের চোখ মেলে না চায় তা হলে জাতির 

ধ্বংস অনিবাধ্য। আমাদের ক্ষেতে ফসল হয় না অথচ 

জন্মসংখ্য| বেড়ে যাচ্ছে হছুহু করে। মাটির উর্বরত। কমে 

যাচ্ছে অথচ অপ্রচত্ন খান্তশপ্তের ভাগ্মীদার হিসাবে জশ্সাচ্ছে 
অগণিত মানব, কলে মন্বত্তরের বিভীধিকা আমাদের ক্রমাগত 
লেগেই আছে। 

আমাদের কিন্ত এমন অবঞ্থ| হবার কথ! নর যে না খেতে 

পেয়ে মরতে হবে । জ্বনসংখ/] যতই বাড়,ক এখনও আমা- 

ধের আহাধ্যেরর অভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্ত যে দৃষ্টি 
থাকলে এ সমস্ডার গৃহ সমাধান হতে পারে আমাদের 
সেইটারই অভাব । 

এ জবন্থা থেকে পর্রিআাণ পেতে হলে “সংগঠনের দ্িকে 

সকলের দৃষ্টি দিতে হবে এবং আমাদের সমস্ত সংগঠন- 

পরিকঞ্জনান সুরু করতে হ্বে মাটির অর্থাৎ কৃষি-পদ্ধতির 

সংস্কার থেকে । এই সংগঠন-প্রচেষ্ঠা পরাধীন জাতির গবর্ণ- 

মেস্ট দ্বারা কদাচ হবে না। যে ধর্সদী মন উন্নয়ন-পরিকঞ্জনাকে 

সার্থক করে তুলতে পারে আমলাস্ত্রিক গবর্ণমেন্টের কর্ণচাক্সী- 
ঘের সেই ধরদেয়ই অন্ভাব। লক্ষা করেছি, গবর্ণমেন্টের পঙ্ী- 

উন্নয়ন বিভাগ বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাক! খরচ করেছে 
কর্মচারীদের মাইনে জোগাতে, কিন্ত যেন অসংখ্য কর্ণ 

চারীকে পোষণ করা হয়েছে জনসাধারণের অর্থে, সেই কাজটি 
অর্থাৎ পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারটিহই এক তিলও অগ্রসর হ্য় দি-__ 
বরং দিন দিন অবস্থা খারাপ হতে চলেছে । পল্লীত্ লোক 
অনাহাপে মরে, রোগজর্জরিত হয়ে বিনা ওয়ুধে মরে-_পঙ্সী- 
উদ্নয়ন এই ভাবে চলছে আমাদের দেশে । 

থে গুণ থাকলে প্রঞ্ত 'পাবলিক সার্ভেন্ট ( জনসাধারণের 

লেবক ) হওয়া যায়, ফোনও কান্েই নিয়োগ-পর্যের আগে 
ণ 

সেই গুণের যাচাই কর! হয় না। সুতরাং এদের দিয়ে কাছের 

চেয়ে অকাজ হয় বেশী। কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করে 

মুদ্ধোত্তর পুনর্গঠণ পরিকল্পনাকে সার্থক করার জ্বন্ঠ কি ভাবে 
সাধারণের অর্থ খরচ করার ব্যবস্থা হয়েছে সেই অদ্ভুত পরি- 

কল্পনা কিছু দিন আগে গবর্ণমেন্ট তরফের বঞ্তুত। থেঁকে জানতে 
পেরে আমর একেবারে নিশ্চিন্ত এবং কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি। 

স্থতরাং সরকারী পরিকল্জানার দিকে তাকিয়ে দেশবাসীর 

কোনও লাত নাই । যা-কিছু করবার এদেশের দরদী লোক- 
দেরই করতে হবে । কিন্তু হুঃখের বিষয় চল্লিশ কোটি ভারত- 

বালীধ মধ্যে সত্যিকান্রের দরদ দিয়ে কাজ করবার লোকের 
নিদারুণ অভাব আছে বলেই মহাত্মা! গান্ধীর গঠনযূলক কার্যের 
পরিকল্পনা ভারতময় ছড়িয়ে পড়বার ছ্ুযোগ এখনও পেল না। 

রাজনীতি কচকচি নিয়েই বেশীর ভাগ কর্মরি! ব্যস্ধ-_-কারণ 

তাতে টাটকা! উত্তেজনা! আছে । কিপ্ত সংগঠন ব্যাপার নিয়ে 

দেশের কান্দে নামতে হলে যে ধের্য্য, যে মহ্থাপ্রাণতা, যে 
দরদ, যে অধ্যবসায়ের দরকার-_ তা আমাদের ক'জনের 

আছে? অথচ এই দুর্িনে এমনি লোকের ধরকার আমাদের 
শত শত, হাল্ধার হাজার, লক্ষ লক্ষ । 

একটি মাত্র দরদী লোকও যে দেশের কি আশ্চর্য্য উন্নতি 
করতে পারে-_-তার একটা দৃষ্টান্ত 'দিচ্ছি। দৃষ্টান্তটি অবগত 
বিদেশের- কিন্ত সেই দেশের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের 

অবপ্থা সুজ্গর মিল আছে। 

প্রায় বছর ছুই জাগে ওয়াশিংটন শহরে পৃথিবীর নানা 

দেশের পল্লী-টন্বয়ন খিষয়ে বিশেষঞ্ঞগণ মিলিত হুন। তাদের 

উদ্বেপ্ত ছিল কি ভাবে পৃথিবীর সব্বত্র হস, অভ্ভাবগ্রস্ত 
পঞ্জীবাপীর জীখনযাত্রার মান উন্নত কর! যেতে পানে সে 

সম্বন্ধে আলোচনা! করে উপায় ঠিক কর! । ডি, ম্পেন্সানন 

স্থাচ বক্তৃতা দিতে উঠলেন । যুক্তিতর্ক দিয়ে তিনি বুবিয়ে 
দিলেন_-কি করে তিনি একক মেক্সিকোর ইঙিয়ানদের মধ্যে 
কাজ করে পে দেশের কযি-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছেন, 

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের শর বৃদ্ধ করে তাদের পরবস্থতা থেকে 

উদ্ধার করে মঙ্গলের পথ নির্ষেশ করেছেন। 

তার বন্ৃতা শেষ হলে একজন প্রতিনিধি দাড়িয়ে বললেন, 
আফষার তৈরি বন্ৃত ছিড়ে ফেলে দিতে হ'ল হ্যাচের বক্তা 
ভনে। এবার আমার স্থির ধারণ! হ্*ল যে হ্যাচ যেভাবে 

কান্ধ করেছেশ__অজ্ঞ পঞ্ীবাসীর মঙ্গল কামনা করলে 
আমাদের ভাকেই অন্ুধরণ করতে হবে । ভার কর্কেজ্রের মত 
কেজই আমাদের সমগ্ঠার উপযুক্ত সমাবান-_যেখানে হাতে. 
কলমে লোকে কাণ্ধ শিখছে এবং মাটির উদ্নতিত্ব জন্ত যেখানে 

নেত। তৈরি হচ্ছে মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখে । 



৫৮২ 

স্পেদ্সার হ্যাচ একজন নাদঞ্জাদা উত্নয়ন-পরিকল্পন$ 
বিশেষজ্ঞ । তিনি কুড়ি বছরের ওপর দরিদ্র পঞ্লীবাসীদের 
উঞতির তব কান করেছেন, তাদের অবস্থা পর্যালোচনা 

করে উপায় উপ্ভাখন করেছেন এবং তাতে করুতকাধ্য 

হ্য়েছেন। বপন পাচেক আগে তিনি কিছু্টাকা ধার করে 
মেন্সিকা শহুপ্ের পঞ্চানন মাইল দুরে পাহান্ধের পাশে এক 
উপত্যকাভূমিতে বপগবাস করার ব)বস্থা করলেন । এই 
উপত্যক। “থেকে পাছাক়্ী রাস্তা চলে গিয়েছে এগারোটি 
আদিম লোকেদের অধ্যুষিত পল্লীর দ্বিকে--যেখানকার 
অধিবাপীর সংখ্যা বার হানার এবং যার সভ্যতার আলো 

পায় নি। এমনি স্থানে হ্যাচ অসম্ভব অঙ্গ খরচায় উন্নত ধরণের 

শন্ত ও কল উৎপাদন এবং পণ্ড পালনের ব্যবস্থা করেছেন, যা 

দেখে কাজ সুরু, ফরলে সমগ্র মেক্সিকোর উপকার হতে পারে। 

প্রত্যেকটি ঘর- হাস নুরঙ্গীর ছোট্ট চালা থেকে সপরিবারে 

বাশের উপযোগী গৃহ পর্যপ্ত- এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে থে কিভাবে 

সহ্জপ্রাপ্য উপকরণ ব্যবহার করে হর-বাসী প্রস্তুত করা যায 
এবং দরিন্রতম বাক্তিও সে উপকরণগুলি এক রকম নিখরচায় 

সংগ্রহ করে সুন্দর গৃহ নির্মাণ করতে পার়ে। 

ক্ুত্র আদর্শ ফার্্ তৈরি করে হ্যাচ পরবর্ভাঁ কার্দ্যঙ্রমের 
জব অপেক্ষ! করতে লাগলেন । প্রথমে তিনি দেখতে চাইলেন 

বে গার রেড ই্ডিয়ান প্রতিবাসীর1 ভার কাজ দেখে আকুই& হুয় 
কিমা । তিমি সুখে তাদের কিছুই বললেন না। সমন্থ দেখে 

গুনে তারাই জিজ্ঞান্ু হয়ে ভার কাছে আসে কিনা তা তিশি 

দেখতে চাইলেন । তার কাজ দেখে কফি ওদের বিন্ময় উদ্রেক 

হচ্ছে? এ সন্ব্ধে তিনি কিন্ত তাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন 

মা। ওর! কি চার তার শন্তের মত কলন ? তার প্রতিবেশীরাও 

কি গ্তারই মত শাকপজি, ফল ভালবাসে? তারা ফি চায় তার 
নুরগগীর মত সুর ষ| তিন চার গুণ বেশী ডভিষ দেয়? এমন 
শুকর যারা একই পরিমাণ খান্ড খেয়েও চর্ধযিতে ভরপুর হয়ে 
ওঠে ? ছাগল যা! তাদের শিশুদের অপধ্যাপ্ত ছধ জোগাবে ? 

সুজ আলোকোম্ছ্বল গৃহ বাগ করবার অজ ? পরিশ্রুত জলের 

অবিরাম প্রবাহ? 
হাচ আমাদের বলেছেন, মেন্সিকোর ইগ্ডিয়ানদের ব্যঙ্গ- 

চিত্রে আমর! প্রায়ই দেখে থাকি যে তারা চোখ-পর্যস্ত-ঢাকা- 

টৃপি পরা মাথাটা হ্থাটুর উপর রেখে বিশ্ুচ্ছে--সেটা কিন্ত 
তাছের সত্যকায়ের চিজ নয় । তারা সত্যই চোখ বুজে নেই-_ 
তাদের টুপির কিনাহায় ছুইটি ছোট গর্ভ আছে তার মবা দিয়ে 
তার! তোমাকে নিরীক্ষণ করছে। তারা যখন খ্রি নিশ্চিত 

জানবে যে তমি তাদের সত্যই ভাল করতে চাণ্ড এবং তোমার 
কার্ধ্যটা তাদের শোষণ করার আর একটি ষড়যন্ত্র নয়- তখনই 

ভার! তোমার অন্কুসত্বণ করার চেষ্টা! করবে । হাচি বলেন-_ 

পৃথিবীর প্রত্যেক ছেশের ক্বষকরাই রক্ষণশীল । তার! এমন 

জিনিষেই আগ্রহ দেখাবে বা! তাদের আরতের মধ্যে । 

শ্দছিজপ ৬ এ এসি পাম্প সা ্উপ্ই আস মি এস ৫টি ই্ইস্হর 

এক শ"' মাইল চুরবর্ভী পঙ্জী থেকেও ইতিয়ানরা! দেখতে 
আসে, কিভাবে ক্ষেতে অপর্্যান্ত শন কফলছে এখানে, 

ফিভাবে খরের পর ঘর তৈরি হচ্ছে, কেমন করে হান নৃত্রগীর 
উন্নতি হচ্ছে । তারা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে বিশ্বয়ের দৃষ্টি 

নিষ্বে--তারপর ধীরে ধীরে ভাবতে থাকে এখানকার কথা 
বাড়ী ফিরে গিয়ে। প্রথমে অজসংখ্যক ই্ডিয়ান আসে তার 

কাছে কিছু বীজ নিতে, কিছু উপদেশ শোনবার জন্ত। তারপর 
তার! ফিরে গিয়ে যখন হ্থাচের “যাছ'তে তাধের নিজের 

ক্ষেতেও ফলন হ্র--তখন দলে দলে সেই গ্রাম থেকে লোক 

আসতে থাকে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, আকা-বাক। দীর্ঘপথ পাড়ি 

দিয়ে। 

হ্বাচ আরও বলেন, এদেয় মত লোককে শিক্ষা দিয়ে কৃত- 
কাধ্যতা লান্ত করতে হলে সব কথ! একবারে প্রকাশ করতে 

নেই, প্রথমে ততটুকুই এদের দেওয়! উচিত যতটা] তারা আয় 
করতে পারবে । গ্রাচ চান্ জানবার কৌতুহল তার্দের মধ্যে 

জ্াগুক, এ নিয়ে তাড়াছুড়া করবার প্রয়োজন কিছু নাই। 

তারপর যা তারা এখান থেকে নিয়ে যাবে তার জাব্য মুল্য 
দিতে সক্ষম হোক । এমনি করেই স্থায়ী সহযোগিতা গড়ে 
ওঠে। এখানকার ইঙিয়ানদের রীতিমত জান্মসম্মান জ্ঞান 

আছে । তান বিনামূল্য চায় না! কিছুই | হাচ মনে করেন-_ 
এই সব ইঙ্ডিয়ানের উপর ব্যক্তিবিশেষ বা! প্রতিষ্ঠানসমূহ, 
দেওয়ার বোঝা চাপিয়েই এদের আরও দরিদ্র করে রেখেছে । 

এই রকম করুণ! প্রদর্শন অত্যন্ত ভুল পন্থা এবং এতে 

মানুষকে জারও পঙ্গু করে ফেলে। 

হাচ. বিনা পয়সায় দেন না কিছুই । তেল মাখতে হলে 
কড়ি ফেলতে হবে এইতার্র নীতি | তবে সে কড়ি যে আগেই 

ফেলতে হবে তার কোনও মানে নেই। বর্দি কোনও ই্ডয়ান 
আসে তার কাছে লেই সেরা শন্তের বীজের জন যাতে দশগুণ 

বেশী শন্ত কলে, অথবা! কয়েকটা ভিম নিতে যা থেকে আশ্চর্য্য 
" ককমের বড় বড় মুরগী জন্মায় তখন হাচ, প্রয়োজন হলে তার 

নামে ছিসাব খোলেন তার খাতায় । জর্ড থাকে এই- প্রথমে 

সেই বীক্ষ থেকে যে শন্ড জন্মাবে এবং ভিম থেকে মুরগী হবার 
পর সেই মুরগীর যে ডিম হবে প্রথমে--তা থেকে ধার নেওয়া 

শন্ত ও ডিমের মৃল্য শোধ দিতে হবে । হাচ, মনে করেন এই 
ভাবে সা্ছাব্য করাই সব্বোংকঞ& ব্যবস্থা । এব্যবস্থায় হয়তো 

কাজ মন্দ গতিতে চলবে । হুয়তে! বা এব্যবন্থা কঠোর 

বলেও মনে হতে পারে- কিন্ত এইটাই ক্কতকার্যযত লাভের 
স্থাক্ী ব্যবস্থা । 

অন্থ্র্বর মাটি দারিদ্র্য হাটি করে-_-এটা চলতি কথা । আবার 

দাবিত্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধি _ এই তিনটি অভিন্ন সমস্যা । শুধু 
মেক্সিকো নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশ সম্বন্ধে এই কথা খার্টে। হাচ 

লেন, এই তিনটি সমস্যার মূল থেকে সমাধান ককতে হবে 

শ্রবং তিনি মূল থেকেই জারত্ত কতেছেন-_ অর্থাৎ মাটি থেকে 



চৈজ 

যে মাটি শতার্থীর পর শতাঝীর অপব্যবহারে জীর্ণ হয়ে 
পিয়েছে। ্ 

উদ্ধিজ্ছ ও গোবর সার মিশ্রিত করে তিমি এক থণ পোড়ো 

মরা মাটি তৈরি করে নিলেন চাষের উপযোগী করে । এই 

ধরণের সার দরিদ্রতম কৃষকও জনায়াসেই বাবস্থা করতে 

পারে। তাঁর ক্ষেতে খাড-শশোর গাছ হ'ল আকারে সাধারণ 

গাছের দ্বিগুণ জার শসোর ফলন হ'ল আশেপাশে তার প্রতি- 

বেশীদের কলনের চারগুণ দেখ । তিনে এখন ব্যবস্থা করলেন 

যাতে পোকার উপদ্রব থেকে গাছ রক্ষা পায়। তার প্রতিটি 

খগ্ড জমতে শাকসব জি, ফলমূল প্রভৃতি এমন ভাবে অস্বাতে 

লাগল মাসের পর মাল যাদেখে লোকের তাক লেগে গেল। 

তিন বছরের চেষ্টায় হাচ. সই জীর্ণ উপতাকাভূমিকে 
ছোটখাট একট! দ্বর্পরাজ্যে পরিণত করে ফেললেন । মাটির 

যৌবনপ্রাপ্তি হ'ল আবার. ফগল ফলতে লাগল অজন্র। 
চলতি ফসলের চাষ ছাড়াও নড়ঁন নতুন ফসলের চাষও তিনি 

করতে লাগলেন । তিমি এক রকম সয়াবীনের চাষ করলেন 

যা] থেকে সার! বংসর উৎরুষ্ঠ স্বাস্াপ্রদ খান্ড পাওয়া! যাবে। 

মেক্সিকোবাপীকে তিনি দেখিয়েছেন, কি করে কুড়ি বর্গ ফুট 
জমিতে সয়াবীনের চাষ করে একটি পরিবারে থান্-সমস্যার 
সমাধান হতে পার্ে। 

মাংসের জঙ্জ বেপরোয়া হৃতাযার দরুন মেষকুল এদেশ 

থেকে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । হ্থাচ. আবার এই 
দেশে মেষ জামদ!নি করলেন এবং হাতের তাতে পশম. বোনার 
পঞ্চতি তিনি প্রবর্তন করলেন। এদেশের লোক প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগ থেকে পুরনে! প্রথায় মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ 
করত । হ্যাচ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালন ও মধুচক্ 
নির্শাণ-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন । এখন ইঙ্িয়ানরা আধুনিক 
মধুচক্র থেকে যে পরিমাণ মধু আহরণ ক'রে যে অর্থপায়, 
আগে চর্জিশটি বনজ মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেও সে অর্থ 

তার! পেত না। পোলটি। ও পশুপালন বিষয়ে হ্যাচ. বিশেষ 
কৃতকাধ্য হয়েছেন। তার কার্থ্ের বাছাই-করা তাল যাড়, 
মেষ, মোরগ পাল! করে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয় হয় উৎকষ্ঠ 
শ্রেণীর পণ্ড ও মুরগী প্রজননের সহায়তার জন্ত। 

গৃহৃনির্মাণ-পদ্ধতির উপ্নতি সাধন ছ্যাচের বৈশিষ্ট এবং এই 
ব্যাপারটি যেক্সিফোবাসী ইঙিয়ানদের অত্যন্ত কৃতৃহলী করে 
ভুলেছে। মাঅ দেড়শত টাকায় একটি ছোট পরিবারের আদর্শ 
গৃহ্মিপ্মাণের প্ল্যান তিনি করেছেন । এই বাড়ীতে পরিক্রুত 

মাটি ও সংগঠন ৫৮৩ 

জলের চৌবাচ্চা, সেনিটারি পায়খানা, রান্নাঘর থেকে ধুম 
নির্গমশের বাবস্থা, কংক্রিটের যেবে, এমন কি ধারা-স্বানের 
(8102 1077) ব্যবস্থাও আছে । 

হ্যাচের আদর্শ গ্রহ্ণিশ্শীণকার্ধ্য শেষ হওয়ার কিছু আগেই 

নিকঠের কোনও এক এামের মোরগ ভারই আদশ অগ্ুযাস্থী 
ণিজের গৃহের অনেকে পরিবঙ্ম সাধন করে-_ এমন কি তার 

মুরগীর ঘরটিও হ্যাচের মুরসীর ঘরের মত তৈরি করে। এই 

ব্যাপারের পর গ্রামের কুমারী মেয়েরা ঘোষণ। করে যে তার! 
এমন যুবকদেরই ধিধাহ করবে যার! এমনি হুষ্ধর গৃহ নির্মাণ 

করতে সক্ষম হবে। : 

হ্যাচের কান্দে স্থায়ী প্রদর্শণী থোল! আছে-_যেখানে 
ইঞ্চিয়ানর] কৃষিজাত পণ্যের উৎকর্ষ নিজের] চোখে দেখে জ্ঞান 

লাভ করতে পারে। তা] ছাড়া, বই এবং ছবির লাইব্রেরিও 

আছে তার ফার্শে। 

হ্যাচের জীবনের সৃলমন্ত্র হুচ্ছে-_আত্মনির্ভরতা এবং পর- 
বশাত1 থেকে উদ্ধার লান্ড | জীবনে বারংবার ব্যাবি ও ছুর্ঘটনায় 

ভার জীবন বিপন্ন হয়েছে । তিনি বাচবেন না এবং ধাচলেও 

সার! জীবন পু হয়ে থাকবেন এই আশঙ্কা অনেকে অনেক 
বার করেছিল। কিন্ত নিজের চেষ্টায় এবং মনের বলে 

প্রতোক বারই তিনি আরোগ্যলাভ ফরে দেখিয়ে দিয়ে- 

ছিলেন--- আত্মপ্রতায় কি আসাব্য সাঘন করতে পারে। 
হ্যাচের আদর্শ ফার্প দেখবার জন্ত দলে দলে লোক 

আসছে নানা দ্রেশ থেকে । পৃথিবীর প্রত্যেক অনুন্নত পজীর 
কুষকের হ্যাচের আদর্শ অন্গদরণ করে নিজেদের অবস্থার 

পরিবর্ভন সাধন করতে পারে। উন্নতি করতে হলে হাতে- 
কলমে কাজ করতে হুবে-_হ]াচ, এই শিক্ষাই দিচ্ছেন 
সবাইকে । 

আমাদের দেশে-যেখানে মন্বত্তরের বিভীধিক! তয় 
দেখাচ্ছে প্রতিক্ষণ-__সেখানে হ্যাচেন্স জাদর্শ প্রত্যেক পঙ্গীতে 
গ্রহণ না করলে আর উপায় নাই। পল্লী-পংগঠন, গ্রাম-উন্নয়ন 
সুখের কথা! নয়। গবণমেন্টের তরফ থেকে কতকগ্জলো মোট! 
মাইনের কর্পচারী পোষণ করে এবং শহরে বসে বক্তৃতা দিয়ে 
পঞ্লী-সংগঠন চলে ন1। এর জন্ত চাই দরদ কষক-বন্ধু--বাদের 

দরদ শুধু ছলণার নামান্তর নয়--বীরা উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে 
গ্রামে গিয়ে বসবেন, নিজের হাতে মাটি-মায়ের সেবা করবেন 
এবং তাদের আদর্শে জজ্ঞ পল্লীবানীদের উদ্বোধিত করে পঙ্গীর 
প্রকৃত উদ্নয়ন করবেন । 



আকাশ-পথের অশ্বারোহী 
ভ্রনলিনীকুমার ভর্্র 

১৮৬১ শ্র্াকের এক রৌদ্রকরোজ্ছবল তপরাহ্ছ। পশ্চিম 
ভাঙ্ছিনিয়ার একট] রাস্তার পাশে ছোট একটি বন-কোপের 
ভেতরে শুয়ে ছিল এক তরুণ সৈনিক । সে শুয়েছিল সমস্ত দেহ 
প্রসারিত কনে উপুড় হয়ে পেটের ওপর ভর দিয়ে, পা ছট্টোর 
ভার রেখেছিল গে জাও,লগুলোর ওপরে আর বাম বাছুটিকে 

উপাধান করে সে তার উপর স্বস্ত করেছি তার মন্তক, 

তার প্রসারিত দক্ষিণ ধাহু আলগোছে তার বন্দুকটিকে ধরে 
রেখেছিল। তার অক্গপ্রত্যঙ্গের কতকটা সুশৃঙ্খল বিস্তাস এবং 

মিঃশ্বাস-প্রশ্বীসের তালে তালে তার কোমরবন্ধের পেছন দিকে 

ঝুলানে! কার্থ,জের বাজটির ছন্দময় দোলনই শুধু শ্বচিত কর- 
ছিল যে লে বেচে আছে, নৈলে যেস্থানে যে অবস্থায় সে পড়ে 

ছিল তাতে তাকে মৃত বলে মনে করার সম্ভাবনা ছিল ষোলো 

আমনা। যেখানে সে গভীর শিদ্রায় চেতন সেখানে সে 

প্রেরিত হয়েছিল সামরিক বিভাগের বিশেষ কোনো কর্তব্য 
সম্পাদন করবার জনকে, কিন্ত নিপ্রামগ্ন হওয়ায় তার কর্তব্য কর্মে 
ক্রটি হচ্ছিল । যদি সে বর পড়ত তা হলে মৃত্যুদণ্ডের হাত 

থেকে জব্যাহ্তি পাওয়া তার পক্ষে ছিল অগসস্ভব, কেননা সেই 
হ'ত তার অপরাধের ভাষ্য এবং আইনসঙ্গত শান্তি । 

সৈমিকটি ষে বন-কোপের মধ্যে শায়িত ছিল সেট একটি 
ছুরধিগম্ চড়্াইয়ের একটেরে অবস্থিত । চড়াইটি প্রথমে খাড়। 
দক্ষিণ দিকে ওঠে গিয়েছে, তারপর পশ্চিম দিকে বেঁকে আন্দাজ 

শ্রক শ' গজ গিরিগাঅ বেঞ&ন করে বরাবর পর্বতশিখরা দ্িনুখে 

চলে গিয়েছে । সেখান থেকে রাস্তাটি আবার দক্ষিণদ্িকে ঘুরে 
সিল গতিতে নিয়াতডিমুখে অবতরণ করে বনের তেতরে গিয়ে 
আত্মগোপন করেছে। রাস্ভার্টর এই দ্বিতীয় বাকের মুখে, 
পশ্চাতের অনন্ত পর্বাতমাল1 থেকে উত্তর দিকে উদগত একটি 

পিরিশৃফ যেন মৌনভাবে নীচেকার গম্ভীর উপতাকাভুমির শ্রাম- 

শোত! অবলোকন করছে । এই পর্ববতশ্র্দ এত উভ,্ যে যদি 
এর তৃগুদেশ থেকে একটি প্রন্তরথও নিক্ষিপ্ত হয় তা হলে সেটি 

পড়বে গিয়ে সোজ! হানার ফুট নীচে পাইন বনের লীর্দেশে। 
সৈমিকটি যেখানে শুয়েছিল সে জায়গাটি এই পাছাডেরই 

বিপরীত দিকে । জেগে থাকলে এই পার্ধত্যভূমির সৌনর্ষ্যে 
সে একেবারে অভিভূত হয়ে যেত। শুধু বনপথের খানিকটা 
এবং পাফাড়ের উদঙগগতাংশই নয়, পর্বাতসান্গদেশের লমগ্র 

দৃষ্ভটাই এক সঙ্গে তরে নজরে পড়ত এবং এই অপূর্বসুন্দয় 

দৃষ্ড দেখে নিশ্চরই লে বিশ্মিত ও বিশুদ্ধ হ'ত। 
এই বিস্তীর্ণ পার্ধতাভূমির প্রায় সমস্তষ্টাই জঙ্গলাকীর্ণ, 

কেবল উদ্ধর দ্রিকে উপত্যকার এক প্রান্তে শম্পা্ঘত একটি 

অনতিবহৎ শ্ঠাঘল প্রান্তর । এই ক্কামক্ষেত্তের ভেতর দিয়ে 
গ্রবহ্মাণ ক্ষুত্র নর্ধীটির রজতত্ত্র জঙলধার! উপত্যকার গ্রান্ত- 

সীম! থেকে সুস্প& দৃষ্টমান হয় না। সেখান থেকে এ 
খোল! জারগাটুকুফে সাধারণ একটি গৃহৃদধারের সন্মুখবর্ভা প্রাঙ্গণ 
অপেক্ষা আয়তনে বড় দেখায় না, আঙলে কিন্ত কয়েক একর 

জমি জুড়ে এর প্রসার । সন্্রিছিত অরণ্য অপেক্ষা এর ক্জাম- 
শোভা! অধিকতর নয়নানন্দকর | এরই এক প্রান্ত থেকে 

পাহাক়ের মালা! ক্রমোচ্চভাবে ওঠে অভ্র ভেদ করে ধাড়িয়ে 

রয়েছে এবং এই পর্বাতশ্রেণীর গা বেয়েই রাস্তাটি যেন বছ 

আয়াসে গিরিচুড়ায় গিয়ে আরোহণ করেছে । আপাতদৃষ্টিতে 

মনে হুয় উপত্যকাটি থেকে বহির্গিমনের যেন কোনে! রাস্তা নেই 
এবং যে রাস্তার্টা উপত্যকার বাইরে অন্পষ্ভাবে দৃষ্টিগোচর 

হয় সেইটেই যে কি ভাবে হুর্গম বনানী অতিক্রম করে পাচছাড়ের 
কোলে গিয়ে পৌঁছল তা ভেবে বিন্নিত হতে হয়। 

এমন অরণ্যপর্বতসন্থলে ছুরধিগমা দেশ বিরল, কিন্ত 

আশম্চধ্যের বিষয় যে, মানুষ শেষ পর্যন্ত এই মিতৃত পার্বত্য 

ভূষিকেও মুদ্বভূমষিতে পরিণত করে ছাড়লে । এই ছুর্গম পর্ববত- 

মালার পাদবুলস্থ অরণ্যে আখ্গোপন করে অবগ্থান করছিল 

ফেডারেল পদ্দাতিক বাছিনীর পাঁচটি রেজিমেন্ট । এই পার্কাতা 
প্রদেশ থেকে নিক্ষাত্ত হওয়া এতই কঠিন যে, যদি মাত্র 

পঞ্চাশ জন সৈল্ভ বহির্গঘন-পথ আগলে বসে থাক তা হলে 

বিরাট সৈজবাহিনীকেও শেষ পর্যান্ত ধাদ্যাভাবে তাদের নিকট 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হুবে। 

পূর্বেবোক্ত সৈভবাছিনী পূর্ধছিবস সার! দিনরাত “মার্চ করে 
এখন এই নিভৃত স্থানে এসে বিশ্রাম করছিল । রাতে জাবার 

নুরু হবে তাদেয় পথ চলা, ধীরে ধীরে তার! পৌঁছাবে গিয়ে 
সেই জায়গায় যেখানে বনঝোপের জানালে শুয়ে আছে 
কর্তবাকর্্-অবহ্লোকারী সেই সৈনিক-গ্রহরী। তারপর 

গিরিগাযের জঙ্ত ঢালু পথ বেয়ে ভ্রমাবতরণ করে তার যধ্য- 

রাত্রি নাগাদ একটি শক্র শিবিরে গিয়ে আচম্কা হান! দেবে । 
অতর্কিত আক্রমণে তাদের হৃতবুদ্ধি করে দেওয়াই এই 
অন্ভিযাত্রী বাহিনীর অভিপ্রায়, কেনন! প্রতিপক্ষ এই ভেবে 
নিশ্চিন্ত যে, তরুরাজির আড়াে অপুষ্ঠ পথটি তাদের ছাউনির 
পেছন দিফে, গ্কুতরাং এর অন্বিসন্ধি আক্রমণকারীদের পক্ষে 

জানা অসম্ভব । আক্রমণকারীরা চলছিল বিশেষ সন্তর্পণে। 

কেনন! ব্যর্থকাম হলে তাদের অবস্থা হবে চূড়ান্ত ভাবে 

শোচনীয় ; আর একথাও লত্যি যে, তাদের গতিবিধির কথা 
বিরুদ্ধ পক্ষ যদি দৈবঙ্রমে অথব! সতর্ক প্রহার দরুন ঘুণাক্ষরেও 
টে পায় ভ!হলে ভাদেছ লফলকাষ হওয়ার ফোনোই 
আশা নেই। 

এখন হঘনঝোপে নিত্রিত তরুণ সৈনিকটির পরিচয় দেওয়া] 



চৈত্র 
(রিও তএরি। 

যাক। সে হচ্ছে ভার্ছিনিগার অধিবাসী, নাম তার কার্টার 
ডিউস। সঙ্গতিপন্ন পিতামাতার একমাজ্জ সম্ভান সে। প্রচুর 
বিভ্ভ এবং নুরুচি এ ছুটির সমন্বয়ে পশ্চিম ভাঙ্ছিনিয়ার পার্বত্য 
প্রদেশে যতটুকু শিক্ষা-সংক্ষতি লাতত এবং আয়েসপূর্ণ, উন্নত 
ধরণের জীবনমান সম্ভবপর তারই অধিকাম্ী সে হয়ে 
উঠেছিল । এখন যেখানে সে শুয়ে আছে সে জারগ! থেকে 

তার বান্তী মাইল কয়েকের ব্যবধান মাত্র । বাড়ীতে একদিন 

সকালবেল! প্রাতরাশের সময় সে শান্তগণ্ভীর নুরে তার 
পিতাকে বললে--.“বাবা, গ্রাক্টনে এক স্থানিয়ন রেজিমেন্ট 

এসে উপস্থিত হয়েছে, আমি যাচ্ছি তাতে যোগদান করতে ।” 
পিতা! দৃপ্ত ভঙ্ীতে মস্তক উত্তোলন কয়ে নির্বাকভাবে 

ক্ষণকাল পুশ্রের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তার পর জবাব 
দিলেন-_“ঘাও কার্টার, আর মনে রেখে! আমার একটি কথা, 
যাই ঘটুক ন! কেন, নিজের কর্তব্য বলে যা মনে হবে সর্ব 
প্রধত্ে তাই পালন করবে। ভাঞ্ষিনিয়ার নিকট তুমি 
বিশ্বাপখাতক, কিন্ত তোমাকে ছাড়াও তার চলবে : যুদ্ধ শেষ 

হওয়া পরাস্ত আমরা উদ্ভয়েই যদি বেঁচে থাকি তা হলে এ 

বিষয়ে বিশদভাবে জালাপ-জালোচন1 করতে পারব । ভাঙ্গার 

তে! তোমাকে জানিয়েছে যে, তোমার মায়ের অবস্থা! সঙ্কট- 
জনক । মাত্র কয়েক সগ্তাছের বেশী তাকে আর আমরা ধরে 

রাখতে পারব ন! । কাজেই এই সময়ট আমার কাছে অত্যন্ত 
সুল্যবান । এখন এ নিয়ে তাঁকে বিব্রত না করাই সমীচীন ।” 

'বশেষে এল বিদায়ের বুহুর্ঘ। কার্টার ড্রিউদ গরম 

শ্রদ্ধা্রে পিতাকে বিদায় অভিবাদন জানালে | পিতার হৃদয় 

ধিধীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, কি বাহতঃ শাস্তভাব অবলগ্গন করে 
তিনি দ্বপ্ততঙ্গীতে পৌক্ষজসহকানে তাকে প্রত্যতিবাদন 

করলেন । তারপর কার্টার তার শৈশবের স্ুখনীড় পরিত্যাগ 

করে সৈনিকবরস্তি জবলম্দণের উদ্ছেস্টে রওন। হণজ। 

কার্য্যক্ষেএ্রে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রপ্লোগ সাহপ এবং কত্তব্যশিষ্ঠা 
স্বার! শীক্মই সে সহকন্মা এবং অফিসারদের মন জিতে নিলে | 

এই সমস্ত গুণ এবং পাব্বতা প্রদেশ সঙ্গন্ধে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার 

দরুনই তাকে এই নুদূর পাহাডিয়া অঞ্চলের বিপৎসন্কুল ঘাটিতে 
পহ্রার নিযুক্ত করা হয়েছিল । কিন্ত একান্ত দু স্জ সত্বেও 

কর্তব্যকর্ সম্পাদ্নে তার ক্রটি হ'ল । গভীর ক্লাজি তার 

সঙ্কজ্ের দুটতাকে ভাপিয়ে ণিয়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও 
শীপ্ঘই সে নিদ্রাতিভূত হয়ে পড়ল। অবশেষে শ্বপ্রে দেখ! 

গিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে কর্তব্য কর্ধে অবহ্লোজনিত তার অপরাধ 

কফালন করধার সুযোগ করে দিলে শয়তান ন1 দেবদূত, কে 

বলবে ? 
অবসন্ন অপরাক্ছের সুগভীর নিম্তন্ধতার মধ্যে নিঃশক চরণে, 

নীরবে অনৃষ্টের কোনো অনৃষ্ঠ দুত যোহন অঙগুলিয় স্পর্শ বুলিয়ে 
'জ্ঞার চৈতছ্ের চক্ষুকে উন্্ীলিত করলে ; তার আত্মার ফানে 
রানে এমন সব রহন্তমর় ঘুম ভাঙ্গানিয়া! কথ ম্বছ গুঞ্জয়ণে বলতে 

আকাশ-পথের অন্বারোহা 
পচ জি নিব সরস ইস তন ৬ ওসি পপ রস আল এসি উজ সর পাটি জিদ এট 
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লাগল য! কখনও কোনে! মনুস্ত-কণ্ঠে উচ্চারিত ছয় নি, মানুষের 

স্বতিতে ৷ কোনে! কালে এ্রথিত হয়ে থাকে নি। শান্তভাবে 

বাছ-উপাধান থেকে ঘমন্তকোন্োলন করে সে বন ঝোপের 

অবকাশ-পথ দিয়ে সুরুখের পানে তাকালে, জার সহজ সংক্ষায় 

বশতঃই ভান হাতে বশ্ুফের ধাটটি শক্ত করে ধরলে । 

সুন্দর দৃষ্ঠ দর্শনে শিল্পীর যে আনন্দময় অহভূতি হয় প্রথম 
পেই ধরণের অনুভূতিতে তার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল । 

সে দেখলে আকশের পটগুমিকায় অভ্যান্নত গিরিশিখর -সংলগ্ন 
একটি শিলাপট্ট যেন এক বিরাট পাদ-পীঠ রচন। করে রেখেছে 
আর তারই উপর চি অভিভূতকারী দৃপ্ততঙ্গীতে সমাসীন এক 
অঙ্গারোহীর প্রস্তরনৃত্ি। অশ্বের উপর উপবিঞ্ সোয়ারটির 
দেহ খঞজুদীর্ঘ এবং সৈনিকোচিত বীরত্বব্যঞ্জক, কিন্ত তার 
আননে মর্রপ্রন্তরে খোদিত গ্রীক দেবতাদের মুখের দি 

প্রশার্তি। তার ধুপর পরিচ্ছদের সঙ্গে আকাশের পটতুষিকার 
বর্ণের অপূর্বব সৌপামঞ্জন্ত । অঙ্বারোহীর ধাতুনিশ্মিত রণসজ্জ 
এবং অঙ্থটির ধাতব অঙ্গাবরণে আকাশের ছায়া পড়ে সিপ্ক- 

মেছর জাত ধারণ করেছে । একট! বিশেষ বরণের ক্ষ 
বন্দুক ঘোড়ার জিনের উদ্গতাংশের পাশে ঝুলছে । অশ্বারোহীটি 
ডান ছাত দিয়ে বচ্ছুকের বাট ধরে রেখেছে, ধত-বল্পা বাম 
হম্তট অনৃষ্টপ্রায় । আকাশের পটে ঘোড়ার মুখের জাদর়াকে 

দেখাচ্ছে যেন পাথর কুদে তৈরি অঙ্গের আনমের পার্থ 
দৃশ্তের যত। একদুষ্টে সে তাকিয়ে ছিল জুরবগাহ খদের 

পিকে! অশ্বারোহীর আনম বাঁদিকে ঈষৎ ফেরানো । 
তার কপালের পার্থদেশ এবং শ্বশ্ররাঞজ্িই ফেবলমাজ নিপুণ 

তুলিকায় জাকা রেখা-চিত্রের মত দৃষ্টমান ছচ্ছিল। তার দৃষ্টি 
ছিল শিষ্নাতিযুখে, উপত্যকার গভীরতম তলদেশে নিবদ্ধ ।' 

আকাশের কোলে আবখ্িত অস্বারোহীর বীরত্ববাঞক মৃতিটি 
যেন মনে খিক্লাটঙের আভাস এনে দিচ্ছিল । 

ক্ষণঞ্ালের জে ড্িউসের মনে এ ধ্ণের একট! অদ্ভুত 

অজ্ঞান অনুভূতি ছ'জ যেন দীর্ঘ নিদ্রাবসানে একেবারে ঝুদ্ধ- 

বিরতির পর জেগে ওঠে দে এ উত,্ গিরিচূড়ায় স্থাপিত এমন 

একটি মহান ভাক্ষধা-শিজ-কর্পের নিদর্শনের পানে তাকিয়ে 

আছে, যা নিম্িত হয়েছে গৌরবোদ্ছধল অতীতের বীরত্ব- 
কাঁহনীকে স্মরণীয় করে রাখবার জঙ্কে--আগর সে যেন পেই 

যহিমা-মগ্ডিত অতীতের কলঙ্ত্বরূপ। কিন্ত হঠাৎ মৃর্তিটির 
মধ্যে ঈযং অঙ্গ-সফালনের জাভাগ পরিলক্ষিত হওয়ায় আচহ্ক! 

তার আচ্ছন্র ভাব টুটে গেল। অঙ্বটি তার পাগলে স্থিরষ্জাবে 

রেখেই গিগিগাপ্রের প্রান্ত থেকে দেহটাকে পশ্চাংসাগে একটু 
সগ্রিয়ে নিলে, সওয়ারটি কিগু পূর্বখৎ অনড় অবস্থায়ই বসে 

রইল । ব্যাপারটির নিগুঢ় তাৎপর্য সম্বন্ধে ডিউস এবার সম্পূর্ণ- 
রূগে সচেতন ছয়ে উঠল এবং বম-বোপের ভেতর দিয়ে 

বন্দুকছকে সন্ভর্পণে টেনে এদে বাষ্টটাফে মিজের গালেন্ 
কাছে নিযে উচিয়ে বন্লে, তারপর গিরিশিখরের পানে 
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তাকিয়ে অস্বারোগ্ীর বক্ষ তাক করে গুল ছুড়তে উদ্ভত হৃল। 
সব ঠিকঠাক। এখন শুধু টিগারটি স্পর্শ করলেই কার্টার 
ড্িউগের মতলব হাসিল ছয় । কি হ্ঠাৎ সেই সুষুর্ডে অশ্বা- 

রোহীটি মস্তক ঘুরিয়ে বন-বোপে লুক্বায়িত তার আততায়ীর 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে । ড্রিউসের মনে হ'ল সেইতীক্ষ 
লস দৃপ্তি তার মুখমওলের উপর, তার চোখের উপর নিবদ্ধ 

-যেদৃষ্টি যেশ একেবারে তার মর্খবস্থল পথ্যন্ত ভেদ করে 
দেখছে। কাটার ডিউগের ভাবাস্তর উপস্থিত হৃল 1." 
আততাম্ীফে শিপাত করতে গিয়ে এ দোমন1 ভাব কেন? 
বিশেষতঃ যে এমশ একটি গোপন তথ্য জেনে নিয়েছে 

যা তার নিজের এবং তার সৈষ্ভবাহিনীর শিরাপভার প্রবল 

অন্তরায় । সেই শত্রা কি আঁবলঘে হত্বা নয় প্রতিপক্ষের 

মন্ত্রগুপ্তির রছন্ত অবগত হওয়ার দরুন যে একা একটি সৈশ্া- 

বাহিনী অপেক্ষাও ছুদ্ধর্য । 
কাটার ড্রিউসের মুখমণ্ডল স্বতৈর আননের মত বিবর্ণ পাওুর 

হয়ে গেল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্ঙ্চ থর থর করে কাপতে 

লাগল, তার জান-বুদ্ধি লোপ পাবার উপক্রম হ'ল, তার মনে 

হ'ল তার দুমুখেধ প্রস্তর-মুত্তি ছুটি যেন কতকগ্তলো কুফবর্ণ 
শরীরী জীবে রূপান্তরিত হয়ে অঙ্নিপূর্ণ আকাশে একবার উঠছে 

আর একবার পড়ছে আর অস্থরভাবে বৃভ্ভাকারে ঘুরছে। 
হাতিয়ার থেকে দ্রিউসের হাত আলগা হয়ে গেল, তার মাথা 

ধীরে ধীরে ছেলে পড়তে লাগল । শেষে, যে পণশব্যার 
উপর সে ক্লোন দিয়ে বসেছিল তারই উপর স্তত্ত হ'ল তার 
মুখমগুল। হ্বদয়াবেগের আতিশয্যে এই সাহসী এবং কণ্ঠ- 
সহ্িযু। সৈনিকটির সদ্থিং প্রায় লোপ পাবার উপক্রম হ*ল। 

কিন্ত তার এ জাচ্ছন্রভাব বেলীক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। ক্ষণকাল 
পরেই পণশশষ্যা থেকে মুখ তোলে সে সোক্গ। হয়ে বসল, তার 
হাত ছুটি বন্দুকের ওপর যথাস্থানে ভস্ত হুল, তার তর্জনীটি 

যেন আপন! থেকেই টি।গার স্পর্শ করতে উদ্যত হ'ল। তার 

হদয় মন এবং চক্ষু ছুটির উপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে 
গেল; তার বুদ্ধিত্বতভি এবং বিচারশক্তি সব কিছুই আবার 
ফিরে এল । সৈনিকটি এবার তার কর্তব্য স্থির করে নিলে-_ 

আপন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্ড মুহ্ুপ্মা্ অবসর না দিয়েই 
জঙ্গলের আড়াল থেকে অঙ্বারোহীটিকে অতরকিতে গুলি করে 
মায়তে হবে। আর মুছুত্তমাত্ কালহরণও মারাত্বক, এত 

ক্ষিগ্র হন্ডে অব্যর্থ সন্ধানে এই হৃত্যাকাধ্য সম্পন্ন করতে হবে 

যেন তার অন্তিম প্রার্থনা অচুচ্চারিতই থেকে যায়। 
কিন্ত ন! এর উল্টা দিকও তো! আছে'**লোকটকে হত্যা না 

করলে কি চলে না । এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ একটু আশার 

আলো তার মনে বিলিক দিয়ে ঘায়। এমনও তে! হতে 

পারে যে, লোকটি শক্রপক্ষেয় গতিবিধি তাদের অবস্থান-স্থল 
ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন তথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি । এটাও 
তো অসম্ভব নয় যে, তেমন কোনো বতলবও তার নেই- এই 

পার্বত্য-প্রদেশের মহ্মামগ্ডিত নৈসগিক সৌক্র্যোের আকর্ষণেই 
শুধু এখানে এসে সে মুগ্ধ বিন্ময়ে চতুষ্পার্শের রমনীয় প্রান্তিক 
পরিবেশের পামে তাঁকয়ে আছে। যদ্দি তাকে রেহাই দেওয়া 

যায়, তা হলে হয় তো খানিক বাদে কোনও দিকে দুকপাত ন! 

করে অস্বারোহ্ণপুর্ধক যেখান থেকে দে এসেছিল সেখানেই 
চলে মাবে। বস্ততঃ চলে যাওয়ার সমর তার তাব-তঙ্গী 
থেকেই, গে আক্রেমণোদ্যত শক্রুপক্ষের অন্িসর্ জানতে” 

পেরেছে কিন! তা বুঝ! বাবে । হঠ।ত, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জলধান- 
আরোহণ যেমন করে কাচের মত শক্ষ নীলাধুরাশির তিতর 
দিয়ে তাকায়, তেমনি করে ড্িউসও মাথা ঘুরিয়ে এনে দৃষ্টিকে 

একাগ্র করে, বায়ুস্তর তে করে বছনিমন্ধ উপত্যকাভূমির 

পানে তাকালে । নজরে পড়ল, সবুজ শল্পাবৃত প্রোস্তরের 

ওপর অশ্ব ও মানুষের একটি চলন্ত রেখ! যেন ক্রেিষশত সুমুখের 

পানে সন্প্রসারিত হচ্ছে । সেবুঝতে পারলে যে, কোনে 

অদুরদর্শা সৈষ্জাব্যক্ষ খোলা জায়গায় ঘোড়াগ্ুলোকে ত্রান 

করিয়ে আনবার জনো তার অধীনস্থ সৈন্যদের হকুষ 
দিয়েছে গিরিচু থেকে সে দৃষ্ধ যে জুম্পষ্টূপে নজরে 
পড়তে পারে সে বিষয়ে সে আজাদ সচেতন নয় । 

উপত্যকা হতে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ডিউপ আবার বন্দুক 

বাগিয়ে ধরে জাকাশের পটভূষিকায় দৃষ্ঠমান অশ্ব এবং অঙ্থা- 
রোহীটির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে, এবার কি্তু অঙ্থটি হ'ল তার 
লক্ষ্যবন্ত। তার হাদয়ের তগ্রীতে তত্্রীতে, তার পিতার বিদ্ায়- 
কালীন কথাগুলে! যেন প্রত্যাদেশের মত প্রতিধ্বনিত হতে 
লাগল £. “যাই ঘটুক না কেন, নিজের কর্তব্য বলে যা মনে 
হবে সর্বপ্রধন্বে তাই পালন করবে ।” এই কথাঞ্চলে 
আবৃতি করতে করতে তার মনের হ্থ্র্ধ্য ফিরে এল, তার দাত- 

গুলে! দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হ'ল। তার ন্সায়ু- 

অগুলী হ'ল নিত্রিত শিশুর স্লাযুর মত দিপ্ধ প্রশান্ত--তার দেহ. 
হ'ল স্থির সর্ধবচাঞ্চলারুক্ত, কোনো মাংসপেশীতে ঈযং কম্পনও 

* অনুভূত হ'ল না। তার স্বাসবায় ধীরে এবং নিয়মিতভাবে 

প্রবাহিত হতে লাগল, অবশেষে লক্ষ্য স্থির করার সময় 

তা হয়ে উঠল দীর্ঘায়িত । শেষ পধ্যস্ত কর্তব্যবুদ্ধিরই জয় হ'ল, 

আত্মা যেন কানে কানে দেহকে বলে গেল---শান্ত হও ।”- 

সে গুলি ছঁড়লে। 

ঠিক সেই মুহূর্তে ফেডারেল ফোর্সের শ্রকজন ছুঃসাহ্সী 
নৈনিক-কর্পচার্ীী এই পাহাড় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনিতা অর্জন 

করযার উদ্দেন্টে, উপত্যকার নিভৃত স্থানে অবস্থিত নৈশ সৈভ- 

শিবির পরিত্যাগ কয়ে খেয়ালবশতঃ লক্ষ্যন্হীনগ্াবে চলতে চলতে 

গিরিপাদমূলের নিকটবরাঁ একটি নাতি-উচ্চ, অল্পপরিসর খোল! 
জায়গার নিয়প্রান্তে এসে হাজির হয়েছিলেন । পাহাড়ের গহন- 
গন্ভীরে আরে! এগিয়ে গেলে কোনও কায়দা! হবে কিনা তাই 

তিনি ভাবতে লাগলেন । ভার লামনে সিকি মাইল ছুরে- কিন্ত 



চৈত্র 

ভৃ্ততঃ এক রশিমাত্র ব্যবধানে, পাইনবনের শীর্দেশ থেকে 

বিশাল পাহান্টি অভ্র তে করে উঠেছে। হুণিনীক্ষ্য গিরি- 
শৃঙ্গের উচ্চত তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল, 
আকাশের পায়ে কুটিল রেখার মত দৃষ্তনান শৈলশিখরপ্রান্তের 

পানে সে নুগ্ধবিন্মর়ে তাকালে । ডানদিকে কিঞিং ব্যবধানে 
লম্বালঙ্িভাবে অবস্থিত পাহাড়ের একপার্থ ষেন নীল আকাশের 
পটে আকা, তার পেছনে কয়েক সারি দুনীল পাহাড়, গিথ্ি- 
গান্রস্থ তরুশ্রেদী যেন আকাশের কোলে বৃত রচনা! করে ফ্রাড়িয়ে 

আছে। সেই বনানীমণ্ডিত গিরিপীর্ষের অভ্রংলিহ মহিমা! 
সৈনিক-কর্্চান্ীটির হাদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তত্ভিত করে 

দিলে । আচমক]1 মরে পড়ল তার চমকপ্রদ অভিনব এক 

দৃষ্ক-_ একজন অস্বারোহ্ী ঘেন আকাশপথে অশ্বচালন!। করে 
নীচেকার উপত্যকা্ভূমিতে অবতরণ করছে । 

দুটপিনগ্ধ জিনের উপর অন্বারোহীটি সাহরিক কায়দায় 

খালুক্তাবে বসে আছে । গভীর গহ্বরে পতনের হাত থেকে 
বাহুনটিকে রক্ষা করবার জনকেই যেন সে বজ্মুষ্টিতে বনপা খরে 

রেখেছে । তার শিরস্াপহীন অনাবৃত মত্ডকের দীর্ঘ ফেশরাজি 

উর্ধাতিযুখী হয়ে যেন পালকগুচ্ছের মত আন্দোলিত হুচ্ছে, 
অঙ্থের উতক্ষিপণ্ত কেশরজালে ঢাকা পড়েছে তার দক্ষিণ হুয্ড--_ 

অন্বটি গতির এমশ সমতা! রক্ষা! করে জবতন্বণ করছে যে, মনে 

ছুচ্ছে যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপ নীচেকার ন্ৃর্ভিকার উপরে 

সমতালে গিয়ে প্রতিহত হবে । জঙ্বটির গতিতঙ্গী থেকে স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছিল যে, সে মন্িয়! হয়ে প্রচঙ্ভাবে নীচে লাফিয়ে 
পড়ছে, কিন্তু হঠাৎ টৈনিক-কর্খচারীটির মনে হ'ল যেন সে 

গতিধেগ নিয়ন্ত্রণ করে সবগুলো! পা নুনুখের পানে প্রসারিত 

করে দিয়েছে অর্থাৎ পে যেন এবার সংবধততাখে ধীরে ধীরে 

নিষ্নাবতরণ করে পিরিগাতস্থ কোনো আশ্রয়-্থলের উপর দ্েছ- 

ভার ভত্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছে, কিন্ত তিনি বুঝতে পারলেন 
যে, এ তার ব্যর্থ চেষ্ট! মাআ-_বাযুত্তর তে করে অতলম্পর্শ 

গহ্বরে পতন তার জনিবাধ্য। 

আকাশপথে এই অঙ্বারচ মূর্তিটি দেখে সৈনিক-কর্- 
চারীটির অস্তপ্ন ভীতিমিতশ্র বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল । ভাবা- 

বেগের গভীরতায় তিনি একেবারে অভিতুত হয়ে ক্ষণকাল 

স্তস্ধভাবে দাড়িয়ে রইলেন--ঠার পা হছুষ্টো যেন অবশ 
হয়ে এল, অবশেষে তিনি মার্টির উপর ভয়ে পড়্লেন। 
ঠিক তনুছূর্তেই বনাস্তরালে হুড়নুড় করে একটি ভারী জিনিষ 

পতনের শব্ধ তার কানে এপে পৌঞ্ছুলো_ সেই শব্ধ অ প্রতি- 

ধ্বনিত ছয়ে বাতাপে মিলিয়ে গেল, তারপর বনতলে আবার 

লেই নুগভীর নিস্তব্ত] । 

কর্খচারীটি কম্পিতচরণে উঠে দাড়ালেন । নিষেষমব্যে 
তার আচ্ছনর ভাব ফেটে গেল । গা ঝাড়া দিয়ে ত্বন্িতপদে ছুটতে 

ছুটতে তিনি গিরিপাদমূলস্থ সে স্বান থেকে আধ মাইল 
দয্ববন্তী এক জারগায় এপে পৌঁছলেন । তিনি ভেবেছিলেন যে, 
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কাছেপিঠে কোথাও ভূপতিত অস্থ এবং অন্বারোহীটিকে 

দেখতে পাবেন, কিন্ত তার উদ্ছেন্ত সিদ্ধ হ'ল না। আকাশ- 
পথে উড্ভীয়মান অঙ্বাকোহীর মুর্তি-দর্শনের মৃহ্ূর্ডে, এই 
অভিনব হৃষ্ঠের বাহিক সহজ সৌন্দর্ধা, এর সুঠাম ভঙ্গী এবং 
এই ছঃসাহসিক কর্থের অস্তনিছিত তাৎপধ্য তার কল্পনাকে 
একেবারে আচ্ছঘ করে ফেলেছিল, তাই এটা! তার খেয়ালই 

হ'ল না যে, এই উভ্ভীন অশ্বারোহীর অবতরণ-পথ হচ্ছে 
বরাবর গিখিপাদনৃলান্তিরুখে এবং যেখানে তিনি অবস্থান কর- 
ছিলেন ঠিক দেখানেই তিনি তার লক্ষাবন্তর সন্ধান লা 
করতে পাগনতেন।”."আন্দাজ আধ ঘণ্টা্টাক পরে তিনি 
ছাউনিতে ফিরে এলেন । 

এই কর্চারীটি ছিলেন এক জন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, সহজে বিশ্বাস- 
যোগ্য নয়, এমন সত্য যে বলতে নেই তা তিনি ভালো করেই 
জানতেন । তাই যে অবিশ্বান্ত ব্যাপার তিনি দেখে এসেছেন 
সে সম্বদ্ধে কাউকে কিছু বললেন না। কিন্ত সৈঙাবধাক্ষ যখন 
াকে জিন্েস করলেন যে, জরণা-পর্বতে বিচরণের 
কলে তিনি তাদের অভিযানের পক্ষে সহায়ক হতে পারে, 
এমন কোনে! তথ্য অবগত হতে পেরেছেন কিনা তখন তিনি 
জবাব দিলেন, “হা! মহাশর, দক্ষিণদিক থেকে সরাসরি এ 
উপত্যকায় অবতরণের কোনো পথ নেই।” 

সৈ্ডাধাক্ষ তার চেয়েও উত্তমক্ধপে একথা পরিজ্ঞাত ছিলেন, 
তিনি একটুখানি মুচকি হাসলেন মান |” 

এদিকে গুণি নিক্ষেপ করে শ্রাইভেট কার্টার ড্রিউস আবার 
তার বম্ুকে গুলি ভরলে, তারপত্র হাত-ঘর়িটি পুনরায় 
কজিতে বেঁধে নিলে । খিনিট দশেকও অতিক্রান্ত হয় নি এ্রমন, 
সময় সম্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে জনৈক ফেভ্তারেপ সার্ছেন্ট তার 
কাছে এসে ছা'জর হ'ল । ড্রিউস মুখও ফেরালে না কিন্বা 
তার পানে তাকালেও ন।, স্থির নিশ্চল ভাবে বসে রইল । 
সে তাকে চিনতে পেরেছে কিন! এটা! পর্যন্ত তার ভাবতঙ্গীতে 
পরিক্কুট হ'ল না। 

“গুমি গুলি ছ'ড়েছিলে ?” সার্ছেন্ট টুপি চুপি ফিস ফিস 
করে জিজ্ঞেশ করলে । 

শা 

শকিসের ওপর" 

“একটা ঘোড়ার ওপর । সেটা ফাড়িয়েছিল অনতিচুরবস্তা 
এঁ পাচ্ছাড়ের উপর। কিন্ধ এখন তাকে তুমি আর দেখতে 
পাচ্ছ না, গুলি থেয়ে সে পড়ে গেছে পাহাড়ের নীচেকফার & 
অতল গহ্বরে ।” 

ডিউসের মূখ ছাইয়ের মত সাদা, কিন্ত এ ছাড়া আবেগের 
আর কোনে! চিষ্চ তার আনমনে পরিলক্ষিত হ'ল না। কথা- 
গুলো বলেই সে রুখ ফিরিয়ে নিয়ে তৃফীন্তাব অবলম্বন করলে । 
লার্জেন্ট তার এরই ভাবাস্তরের হেতু বুঝতে পারলে না, 



€৬৮৮* 

ব্যাপারটা যেন তার কাছে বড় হেঁয়াপিপুর্ণ বলে মনে হতে 

লাগল। 
ক্ষণকাল চুপ করে থেকে লে বললে__ “শোনো! ড্রিউস 

ব্যাপারটাকে রহ্গুময়, জটিল করে তোলায় কোনো কায়দা 

নেই। জামার হুকুম, সব কথা তোমায় খোলস! করে বলতে 

হবে। ঘোড়ার ওপরে কি কেউ ছিল?” 
শা" 
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“কে” 

“আমার বাবা” 

সার্জেন্ট উঠে নাড়িয়ে চলতে দুরু করলেন- “হা ঈশ্বর |” 

এই ছটৌ কথা মাত্র তার রুখ দিয়ে বেরুল ।ঞ 
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300” গল্প অবলম্বনে । 

অপতভ্রংশ-সাহিত্যে মুললমানের দান 
অধ্যাপক ডক্টর শ্ীবতীন্দ্রবিমল চৌধুরা 

মুসলমানদের সংস্কত সাহিত্যে দান বিষয়ে খানাসপনে 

আলোচনা! করেছি । এ দান শঙ্স পরিমাণ হলেও উচ্চাঙ্গের । 

এটাও সম্পূর্ণ ঠিক যে মুপলমান রাজত্বসময়ে তাগকর, জগয়াথ 

পঙ্ডিতরাজ, অকধনীয় কাপিদাস, বংশধর মিশ্র, সর্ববিাশিধান 

কবীশ্রাচাধ্য সরখতী, লক্ষ্মীধর প্রসৃতি বথ বড় বড কবি ও 

আলঙ্কারিক, জগদ্গ্ড4 নারায়ণ ভট্ট প্রমুখ শনা্ড, জ্যোতিষ রায়, 

কেশব শর্শা! ও নীলকণ্ঠ প্রমুখ জ্যোতির্বিধূ, কল্যাণমজ প্রনুখ 

কামশান্ত্রবিদ সর্বশাষ্রে পারঙগম পণ্ডিতেরা ভারতীয় নবাব 

বাদশাধদের র্াক্সত1 সমলগ্কৃত করেছিলেন । অন্ত দিকে 

নার মামুদ, ফকীর হাবিব, সৈয়ধ মর্ড জা, কাতন, চাদ কাজী, 

আলিরাজ!, আকবর শাহা, কবীর, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, 

সেখলাল প্রভৃতি চট্টগ্রাম ও অভ্ান্ত স্থানের মুসলমান কবির! 

যেমন বঙ্গ-সাহিত্যে অনবদ্য প্রভূত দান করে গেছেন, তেমনি 

ছুটি খা, পরাগল খ'! প্রভৃতি শাসকবৃশ্দগের উৎসাছেও বাংলা- 

সাহিত্যের প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়েছিল । পল্সাবত-প্রপণেত৷ 

মালিক মহম্মদ জার়পী, আমির খুসরে। প্রস্কৃতি অতি উচ্চঘরের 

কবিরাও ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূ্রে প্রভূত ই৪& সাধন 

করে গেছেন । কলতঃ, সংস্কত, প্রাক্কত, অপত্রংশ প্রভৃতি প্রাচীন 

ভারতীয় ভাষা! এবং হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষা- 

ভারতের যে-কোনও ভাষ! মুসলমানদের বিশিষ্ট দানে সব্্ধ 

হয়েছে । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল একজন মুসলমান 

অপত্রংশ কবির বিষয়ে আলোচন!। করব। ইনি হচ্ছেন 

সঙ্গেশরাসক-প্রণেতা কবি আবাল রহমান । 

মেতুত কালিদাসের জনবদধয সষ্টি এবং বছদিক থেকে 

তার শ্রেষ্ঠ দান। যেখদৃত ভারতীয় সাছিত্যে যে প্রভাব 

বিস্তার করেছে, হৃষ্টি মানসে পরবর্ভাঁ কবিদের হদয় যাদৃশব্ডাবে 

আক করেছে, কালিদাসের অভ কোনও গ্রন্থ তাদ্শ প্রভাব 

বিস্তার করতে পানে নি। মেঘদূতের অঞ্চকরণে, বাক্যাবলম্বনে 

বা ভাবাবলগ্বনে ন্যুনাবিক হৃ-হাজার গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে 

এবং শুধু ব্রাঙ্মণ্য ধর্শমাবলন্বীরা নন, দৈন, বৌদ্ধ প্রস্ভৃতি সর্বা- 

ধর্দাবলক্বীরাই এ ছুত-দাহ্তত্যাবলঘ্বনে কাবা, দর্শন ও বর্শা 

প্রণয়ন করেছেন । যক্ষ পরমাত্মা, যাক্ষনী জীবাত্া এবং মেঘ 

ভত্তি, শ্রদ্ধা, মন প্রভৃতি €ুত কাপে পরের ঝুগে স্বান পারগ্রহ 

করেছে। খঙ্গদেশে আমর] মেখঠুতে আধর্শাবলম্বশে যে পখন- 

দুত, মনোঠুত, ভ্রমরছূত, উদ্ধব!ুত, ছংসদূত, পদাহদূ'ত একতির 
সৃষ্টি করেছি, সেগুলি বাঙালীদের সংগত সাহিত্যে ্থাক্সী দান__ 
এ বিষয়ে কোনও সঙ্গে নাই । আব্,ল রহমানের সঙ্গেশ- 
প্রাসকও এ £ুত-সাহফিত্যের অস্তর্গত-_-মেঘদুতের বংশপরম্পরা- 
জাত, তবে অপত্রংশ ভাষায় রচিত । 

আব্ব,ল রহমান জাতিতে ভাতি, কিন্ত সংগ্চত, প্রাকত ও 
জপত্রংশ ভাষা ও সাহিত্যে স্থণিপুণ । সন্দেশগাসক গ্রে 
হয় শথর কবিতায় তিনি বলেছেন-__ 

অবহৃট চয়-সন্ধয়-পহিয়ংমি পেসাইয়ংমি তাসাএ। 
লকৃখণহংদাহরণে স্ুকইওং তুমিয়ং জেছিং। 
[ অপত্রংশ-সংস্কত-প্রাঞ্কত-পেশাচিক-ভাষাভঃ। 
লক্ষণ-ছন্দ আতরণাভ্যা সুকবিত্বং ভূষিতং ঘেঃ। 

তেভ্যঃ নম ইত্যর্থ ] 

কলত:ঃ, স্দেশরাপক গ্রন্থের র্বত্র লংস্কত-প্রান্ত বিষয়ক 

পাঙ্ত্যের বিতর প্রমাণ বিগমান। কবি তার এছ সঙ্গ্ধে 
বলেছেন- এ এসব অন্রাগগীদের রতি গৃহ, বিরহিনীদের মকর- 

ধ্বজ, রলিকদের প্লপ-সঞ্জীবনকর, প্রেমনির্ধাস ও শ্রতিসথখ-হুধা- 

প্রবাহ্-ন্ব্প। কবির প্রত্যেকটি. কথা অতি ঠিক-_স্বকীর প্র্থ 

সম্বন্ধে তিনি কিছুই অত্যুন্তি করেন নি। 
বিজয়নগর থেকে কোনও বিরহছিণী তার কাম্ে-এবাসী 

প্রিয়ের কাছে কোনও পর্থকের মুখে তার ছঃসহ অবস্থার 
বিষয়ে বাত? প্রেরণ করছেন । এ গ্রন্থে ভারতীয় যড় খাতু-_ 
শ্রীন্ব-বর্ষা প্রভৃতি অতি নিধু'ত ভাবে বণিত হয়েছে । গ্রীন্মের 
প্রান্তে প্রিয় প্রয়াণ করেন, বংসরাস্তেও তিনি কিরে আসেন 

নি। খহুর পর খতু এসে অক্াল-সঙ্কেতে বা প্রকট ভাবার 
কত আবেধন-নিবেদন জানিয়ে গেল, ছঃখের হতাশন প্রন্থলিত 
করে লমস্ত ঘেহ-মন দগ্ধ করে দিয়ে গেল_নিঠুর পা 
কিছুতেই ফিরে এল ন|। বিরহিদী ২১১ নং কবিতায় 



০ পা ও এ মি জি সরি এটার 

বসত্তোপন্ধনিত ছঃখ বণন প্রপঙ্গে সত্য বলেছেন--অশোক বৃক্ষ 
সমস্ত শোকের আধার ; অঙ্চচ লোকে তাকে বলে অ-শোক 
ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে-_ 

জন্গু নাম অঙ্গিকউ কহুই লোউ। 

ম হু হরই খণদ্ধ, অপোউ সো । 

[ ষন্ত নাম লোকঃ অশোক ইতি কথকতি, তদলীকম্-_ 
যতোংশোকঃ ক্ষণাধমপি মম শোকং ন হুরতি || 
কবি গ্রন্থের অস্তে সুমি ভাবে ব্যক্ত করেছেন তার হাদয়ের 
আশা -- 

সংবাদ-বাহুককে প্রেরণ করার পরে ধুর থেকে আগমনশীল 

প্রিয়কে দেখতে পেয়ে প্রিয়া যেমন আনন্দ-তরঙ্গে হাবুডুবু 
থেতে খেতে পাগলপার! মাতোয়া! হয়ে উঠলেন, তার 
গ্রন্থখানা! পাঠ করেও তেমনি যেন পাঠকবর্গ উল্নসিত হয়ে 
উঠেন। অনাদি জনস্ত পরম পুরুষের জয় ছউক। 

তৎ পড়ংজিবি চলিয় দীহ্চ্ছি 
অই তুরিয় ইখং তরিয় দিপি ধকৃধিণ তিশি 

আসগর প্ছাবরিউ দিটঠু নাহ তিণি জাস দরপিও, ঝণ্ডি হরপিয়। 
জেম জচিগ্থিউ কজভু তনু সিদ্ধ, খণদ্ধি মহংতু, 
তেম প৮ং ত সুণং তয়হু জয়ট অণাই অপং তু ॥ ২২৩৪ 

এ এছ মূলতাপের প্র্থুত সম্বদ্ধি সময়ে বিরচিত হয় এবং 
ইছাও অত্যন্ত সপ্তব যে যখন পর্যস্ত অপভ্রংশ ভাষার সমাদর 
ছিল, সে সময়ের মধ্য এ গ্রন্থ তৈরি হয়েছিল। নুলতান 
মাহনুধ ঘোরীর আক্রমণে সুলতান বিধ্বস্ত হ্য়। সুতরাং তার 
কিছু পূর্বে এ গ্রন্থের রটনা সপ্তবপর। এ সময়ে অপত্রংশ 
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ভাষার সমাদর ছিল। হুতয়াং মনে হ্য়_-্রীচীয় ঘবাদশ 
শতাঝীয় ঘিতীকার্ধে এ এন বিরচিত হ্য়। 

. বিশ্হাঞ্চ ও শ্বরভূ অপত্রংশ রাস বা রাসার ( সংস্কত 
রাসক) ব্যাখ্যানে বলেছেন যে এ জাতীয় এনে বিশিষ্ কতিপয় 
জপত্রংশ ছন্দ অবলম্বনীয় এবং এ প্রকার গন্ধ আকারে ক্ষত 
ওয়! কর্তব্য । ফলতঃ, আকারের দিক থেকে একে সংস্কত 
খণ্ড কাব্োের সঙ্গে তুলন1 কর! চলে। 

দরাক খা, আবছছল রহ্ষান, মুদ্ধাফর শাহ, শায়েত। খা, 

দ্বারাঙকে! প্রভৃতি সংস্কত ও প্রান্ত সাহিত্যের বিশিষঞ্$ লেখক- 
ছ্বের বিষয়ে ভাবতে গেলে আমার ম্বতঃই এ কথাই মনে 
হয়__ এঁর] কি কখনও ভেবেছিলেন থে বিধন্মীর ভাষা বলে 
সংস্কত ও প্রান্ত এদের উপেক্ষনীয়; অথব। এর বিরুদ্ধ 

প্রক্রিয়াই ওদের হদয়ে স্থান পেয়েছিল ? কবীর, দাহ প্রভৃতির! 
যখন ভারতের মধ্য যুগে হিশু-মুসলমান নিধিশেষে সকলকে 
চরম সত্য বিষয়ে সঙ্ধান দেওয়ার জন্ত দীক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন 
কি তার! হিশু-নৃসলমান বিষয়ক তেঘবুদ্ধিতে প্ররে!চিত হয়ে- 
ছিলেন? কত অগণিত হিমু আরবী, পার্সী গ্রস্থাদি প্রণয়ন 
করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। ফোন বিচারবুদ্ধিবলে 
আজ হিন্দু সুসলমান ভারতবাসী এ অনূল্য ভারতীয় শিক্ষ। 
ভুলতে বসেছে? জাতীয় অনুন্ততি ধদি ভারতীরদের কামা 
হয়, এ পনাতণ শিক্ষ! কায়মনোবাক্যে আপনার বলে গ্রহণ 
কর! তার্দের অবঠ কর্তব্য। এতেই জাতির চরম ক্ষেম 

অন্তরনিহিত রয়েছে । 

আত টো 

প্রবাসী 
ভ্ীঅচলা প্রসাদ দাসগুপ্ত 

" ছেখা এই শৈলশিরে দেবদারু বনছায়!-তলে 
নিঃসঙ্গ বিলাসলীলা ; আদিগ্ত সিদ্ধু ঘন নীল 
বহু নিম্নে প্রসারিত, উদ্ধাকাশে নির্বাক মিছিল 
রৌপ্য-যেখ-শিগুদের, শ্রামখানি সাহুগামাঞ্চলে 
রৌদ্রকরে ঘুম যায়__বহুদূরে কোন্ শম্প-ক্ষেতে 
ধুসর মেষের! চরে । তঙ্জালস উত্তপ্ত বাতাসে, 

প্রান্তর পায়ায়ে কোন্ রাখালের বংশীধবনি আসে-_ 
পরিপূর্ণ মধাজিব! দিবাশ্বপ্রে উঠিয়াছে যেতে | 

ছোথায় উটজ খিরে গুচ্ছে গুচ্ছে পার্বত্য কুঙ্গুম 
গালিচা মত পাতা। পশ্চাতের ফলের বগ।নে 

পুণ্পিত কমলা বীখি-_একটি গবাক্ষে কোনোখা!নে 

ব্রক্তাত আনুর দোলে। কার পু কপোলে কৃছুম, 

ঘনশ্ডাম অরণ্যানী মর্শরিত কার তাত্র-কেশে, 
চক্ষের সনুদ্রেনীলে উঠিয়াছে ঝড় সর্্বনেশে ॥ 



ছুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও,কাল 
( সগুষ প্রকরণ ) 

জ্রীযোগেশচন্্র রায়, বিভানিধি 

ছুর্গোৎসবের প্রমাণ কি? কে ছৃর্গাপূজা করিতে বলিয়া- 
ছেন? যিনি বলিয়াছেন, তিনি প্রমাণ । যে পদ্ধতিতে 
দুর্গোৎসব হইতেছে, কে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন? যিনি 
করিয়াছেন, ভিনি প্রমাণ (881)071৮) | একজনে করেন 
নাই, বহুছনে করিয়াছেন, বছুজন প্রমাণ। যে পুরাণে 
লিখিত আছে, সে পুৰাণ প্রমাণ। কোন্ পুরাণ মান্ত, 
কোন্ পুরাণ নয়, তাহা স্থতির ব্যবস্থাপকের বিচার্য। 
প্রপিদ্ধি এই, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা! করিয়া- 
ছিলেন। ইহার অর্থ, তিনি পুরাণের বীজ দিয়াছিলেন। 
তহার শিল্ত-পরম্পর! অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়াছেন। একপ 
ক্ষেত্রে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিতে পারে না। উপ- 
পুরাণ ব্যাস-সম্প্রমায়ের বহিভূতি অন্যের রচিত। 

রঘুনন্মন ভট্টাচার্য কতকগুলি পুরাণ ও উপপুরাণ 
হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালিকাপুরাণ, 
দেবীপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎশ্যপুরাণ, মার্কগডয়গুরাণ, নন্দি- 
কেশ্বর পুরাণ প্রধান । ঘে পুরাণই হউক, তাহার রচনার 
দ্বেশ ও কাল না! জানিলে ছুর্গোৎ্সবের ইতিহাস সঙ্ধলনের 
সাহায্য হয় না। 

আমি এইখানে কয়েকটি পুরাণের রচনার দেশ ও কাল 
নিয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলা বাছল্য, এই কর্ম অতিশয় 
কঠিন। যদি বা পুরাণ-রচনার দেশ অনুমান করিতে পারা 
যায়, পুরাণ-রচনার কাল অঙ্গমান ছুঃসাধ্য । কারণ পুরাণ 
পুরাবুত, ইহাতে ম্বসময়ের বৃত্তান্ত থাকে না, পূর্বকালের 
বৃদ্তান্ত থাকে । আর এক বিক্র আছে। জনপ্রিয় গ্রন্থে 
নৃতন নৃতন বিষয় যোজিত হয়। শ্পোক, অধ্যায়, সন্দর্ভ- 

যোগ হেতু পুরাতনের সহিত নৃতন মিশ্রিত হইয়া যায়। 
পুরাণকত্তাকে কবি বলা যাউক। তিনি পুরাবৃত 

রচনা করিলেও কগাপি হ্বদ্দেশ ভুলিতে পারেন না। 
দ্বেখিতে হইবে, কবি কোন্ দ্বেব ব! দেবীর, কোন্ তীর্থের 
মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন, কোন্ কোন্ বৃক্ষ 
তাঙার স্বতিপথে উদ্দিত হইয়াছে । সকল বৃক্ষ সকল 
দেশে জন্মে না। কিন্তু দেখিতে হইবে, যে যে বৃক্ষের 
উল্লেখ আছে, সে সে বৃক্ষ পুরাণের দেশের ন। কবির স্থতি। 
পুরাণ পুরাধৃন্ত বটে, কিন্তু কবি ত্বসময়ের ও স্বদেশের 
আচারশ্বাবছার বর্জন করিতে পারেন না। 

কাল-জন্ছমানের নিমিত্ত একপ সাহাধয অতাল্প পাওয়া 
যায়। অমুক দেশে অমুক শতাবে এই আচার ছিল, কিনব! 
পূর্বে ছিল না, পরেও ছিল না, এ বখা বলিতে পারা বায় 
না। এইট পুরাণ জাতকাল অমুক গ্রন্থের কিবা পুরুষের 

পূর্বে কিংবা পরে, এই সঙ্কেত ধরিতে হয়। বহু পুরাণ 
মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে তাহার কাল-অন্মানের প্রজ্ঞা 
জন্মে । ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ না হইলে পুরাণনকল কালান্থসারে 
সাজাইতে পারা যাইত । মরাঠী ভাষায় গ্ী ত্রাত্বক-গুরুনাথ 
কালে “পুরাণ নিরীক্ষণ* লিখিয়াছেন। তিনি প্রায় অষ্টাদশ 
মহাপুরাণ ও করেকখানি উপপুত্াণের রচনার কাল অন্থমান 
করিয়াছেন। আমি অতি অল্প পুরাণ দেখিয়াছি। যাহা 
দেখিয়াছি তাহাতে কালে মহাশয়ের মত গ্রহ মনে 
হইয়াছে । ভবিষ্পুরাণ ও নন্দিবেশ্বর পুরাণ দ্নেখিবার 
ইচ্ছা ছিল কিন্ত পাইলাম না। দেবী ভাগবত বহু জনের 
আদৃত, বৃহন্র্ধপুরাণ রঘুনন্দনের পূর্বে রাঢে প্রণীত। এই 
ছুই পুরাণেরও দেশ ও কাল চিন্ত1! করা যাইবে । 

১। মৎস্যপুরাণ 

মতল্তপু্াণ মহাপুরাণ । মহাভারতে ( বনপবে ) বাদ ও 

মল্ঞপুরাণের নাম আছে । মহাভারতের বণ্তমান আকার 
খি.-পৃ দ্বিতীয় শতাক হইতে চলিয়। আপিতেছে। ইহার 
পরে কোথাও কিছু প্রক্ষিপ্ত হইয়। থাকিতে পারে। কিন্ত 
তাহা নগণ্য । অতএব মতশ্পুরাণ প্রাচীন বলিতে হইবে। 
কিন্তু মতন্তপুত্রাণের বত'মান আকার কোনও এক সময়ে 
আসে নাই। ইহাতে বহুবিধ বিষয় বণিত হইয়াছে । 
কোন্ বিষয় কবে যোজিত হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় 
নাই। 

মতস্তপুজাণ মহাভারত হইডে অনেক উপাধ্যান গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতোক্ত উপাধ্যানে নৃতন রূপ 

. প্রত হইয়াছে । ছুই-একটা উদাহরণ দিতেছি । মহা- 
ভারতে তারকান্থ্র-বধের নিমিত্ত কাতিকেয়ের জন্মবৃত্তাস্ত 
যেরূপ আছে, মংস্যপুরাণে তাহার ব্াতিক্রম হইয়াছে । 
চৈত্র মাপের অমাবস্যায় পার্বতীর কুক্ষি ভেদ করিা কুমার 
ষড়ানন আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতের যতে কাতিক 
অমাবস্যায় শরবনে কুমারের জন্ম হইযাছিল। মত্ভপুরাণে 
কাতিকেয় পাবভীর পুঞ্জ। মহাভারতে পার্বতী উমার 
নামও নাই। মত্ম্তপুরাণ কুমারসন্তব নামে কাবা রচন। 
করিয়াছেন। কালিদাস তাহা জন্থসরণ করিয়াছেন। 

মতশ্যরগী তগবান্ মংস্ুগুরাণের বক্তা, বৈবন্থত মন্ধ 
আ্োতা। অতএব মতগ্ুনুরাণ বৈষ্ণব পুরাণ হইবার কথা। 
কিন্ত বাস্তবিক ইছা শৈব পুত্াপ। ইহাতে বিষ্ু্ন পাচ 
দিব্য অবতার বরদিত হইয়াছে বটে, কিন্ত বির প্রাধান্ত ও 
আবাধন! নাই.। প্রতিষাঁলক্ষণে উদা-হহেশ্ববের প্রতিমা 



চৈত্র 

বণিত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুর হয় নাই। গুরু সপ্তমীতে 
বহুবিধ ব্রত করিতে বল! হইয়াছে। এই সকল ব্রতে 
দিবাকরের আবাধনা প্রথিত হুইয়াছে। এই সকল ব্রত 
ও বহুবিধ দানের আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, কোন স্থানের 
পুরোহিত ব্রাঙ্ষণ যজমানের অর্থ দহন করিতে মস্ত 
পুরাণে এই সকল বিবয় সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন এইক্প 
পুরাণের দেশ-ও কাল অন্থমান ছুঃসাধ্য। 

তথাপি মনে হয় মহশ্যপুরাণ দক্ষিণ-ভারতে প্রণীত 
হইয়াছিল। মতস্থপুরাণে লিখিত শ্রান্ধকল্প প্রাচীন। 
লিখিত আছে, শ্রাঞ্ধে দ্রবিড় ও কোকন ব্রাদ্ষণ বর্জন 
করিবে (১৬)। কোকন কোঙ্কন, বোম্বাই নগর হইতে 
দক্ষিণে গোয়া পর্বস্ত পশ্চিম সাগরের উপকূল ভাগ | ইহার 
দক্ষিণে কেরল দেশ? বতর্মান নাম মালাবার । কেরল 
দেশের পশ্চিমে ভ্্রাবিড়। শ্রাঙ্ধে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ও কোহ্ছন 
ব্রাহ্মণ বর্জনীয় হইয়াছে। অতএব মনে হয় মতস্যপুরাণ 
কেরল দেশে প্রণীত হইয়াছিল। কোচিন রাজ্যে নম্ৃত্রি 
ব্রাঙ্ষণের বাস আছে। শুনিয়াছি শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য নম্ুত্রি 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্বদস্তী এই, তাহাদের পূর্বপুরুষ বহুকাল 
পূর্বে উত্তর-ভারত হইতে সে দেশে গিয্! বাস করিয়া- 
ছিলেন। গাহাদের দেহে ও বর্ণে এখনও বৈদিকত্ব 
প্রমাণিত হইতেছে। শৈব ও শাক্তের বিরোধ নাই। 
তথাপি দ্রাবিড় দেশ শৈব দেশ, মহীশৃর হইতে পশ্চিম 
সমৃদ্ধ ও কন্তাকুমারিকা পর্যস্ত শাক্ত দেশ বলা যাইতে 
পারে। কেরলে গ্রামে গ্রামে কালীপৃজা হইতেছে। নূতন 
হইতে পারে না। ভ্রাবিড় পণ্তিঙেরা মনে করেন তাহাদের 
দেশ শিবপুজার আদিস্থান। 

মতস্তপুঝাণে ছুই তিন স্থানে আছে, উম! বিশ্বের অরণি 
( জনকজননী )। তিনি নীলোৎপলবর্ণ ছিলেন । তপস্কা 
করিয়া তিনি গৌবীত্ব লাভ করেন। কালিকাপুরাণ এই 
উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার কুষ্ণবর্ণ ত্বক হইতে 
কৌশিকী মৃতি আবির্ভূত হইয়াছিল । কৌশিকী কালীমৃতি। 
লিখিত আছে, এই কৌশিকী মৃতি বিদ্ক্যাচলে প্রসিদ্ধ। বোধ 
হর এই কৌশিকী দেবী বিস্ক্যাচলে বছু পুরাতন এবং ইনিই 
বিদ্ধাবাসিনী | ( বিদ্ধ্যাচল ই. আই. রেল ষ্টেশন। সেখানে 
এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূতি আাছে। বস্ত্রাবৃত থাকে, 
কেহ দেখিতে পায় না। সম্ভবতঃ অষ্টভূজ] ভত্রকালী, বিনি 
যশোদার কন্তা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ে পুরাণ বিদ্ধ্যাচল- 
বালিনী লিখিয়াছেন (৯১৩৮ )। মৎস্পুরাণে দেউলের 

গোপুর (বহিষ্বার) আছে। গোপুর দক্ষিণ-ভারতে প্রসিদ্ধ । 
একস্থানে ছেউলে দেব্দাসীর উল্লেখ আছে, ইহাও দক্গিণ- 
ভারতের। এক স্থানে অন্তান্ত ফলের সহিত তাল, নারিকেল, 
ও শমীর উল্লেখ আছে। তাল নারিকেল পূর্ব দিকেও 

ছর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল ৫৪৯১ 
২০০ ক ক 

আছে, কিন্তু বোঁধ হয় পূর্ব দিকে শমী নাই, শমী পশ্চিম 
দিকে ।আছে। এই সব কারণে!:মনে হয় মংল্ুপুরাণ 
কেরল দেশে রচিত হুইযাছিল। এই দেশ উত্তর-ভারত 
হইতে বছ দূরে $জবস্থিত। উত্তর-ভারতের প্রচলিত 
উপাধ্যান, বহদুরস্থিত দক্ষিণ-ভারতে ভিন্ন আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। কালাত্তরও বিস্তর হইয়া থাকিবে । 

মত্স্থপুরাণে নানা খধাধিবংশ ও রাজবংশ্ব বণিত 
হইয়াছে । সে সকল বংশের বর্ণনাহ্বারা মতগ্তপুরাণের 
প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হুইতেছে। নারদপুরাণে অষ্টাদশ 
পুরাণের সুচী জাছে। আমি নারদপুরাণ দেখি নাই। 
শ্রীুত কালে মনে করেন, বতান নারদপুরাণের পুরাণ 
সুচী ষ্ঠ ধিষ্ট শতাবে প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে 
বতমান মত্শ্তগুরাপের কয়েকটি বিষয় ও ভবিস্তৎ রাজ 
বংশের বর্ণনা আছে। অতএব মত্শ্তপুরাণ পঞ্চম খিষউ 
শতাবে বতরমান আকারে বিদ্তমান ছিল। যতশ্তপুরাণে 
প্রতিমা-লক্ষণ বপিত আছে। প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায় চতুর্থ 
থিষঈট শতাবের মনে হইতেছে। 

২। মার্কগেয়পুরাণ 
আমরা যে মার্কগ্েয়পুরাণ পাইয়াছি তাহা খণ্ডিত। 

নারদপুরাপস্চী অস্সারে মার্কণ্ডয়পুরাণে নয় সহম ক্সোক 
ছিল। বত'মান বন্গবাসী-প্রকাশিত পুরাণে ৬৩০ ক্সোক 
আছে। অবশিষ্ট ২৭০* শ্লোকের অভাব পড়িতেছে। সে 
সব ক্লোকে কি ছিল তাহা নারদশটী হইতে জানিতে পারা, 
যায়। বত'মান পুরাণের নরিব্ান্ত চরিতের পর রামচন্ের 
কথা, কুশবংশ, সোমবংশ, পুরুরবা, নহুষ, য্যাতি, যছুবংশ, 
শ্রীকফবালচরিত, মাথুরচরিত, ছ্বারকাচবিত, সর্বাবতার 
কথা ছিল। মনেহয় যেন কেহ ইচ্ছা করিয়া! পুরাণের 
বৈফব অংশ ছড়ি ফেলিয়! দিয়াছে। তথাপি চতুর্থ 
অধ্যায়ে কবির বিষুগ্রীতি ও বাহুদেব-ভক্তি প্রকটিত 
আছে, কৃষের মাথুর মুতির উল্লেখও আছে। ইহা 
বৈষণবপুরাণ কি শাজপুরাণ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 
হুূর্যেরও এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, পুরাণ সৌব কিনা 
তাহাও তর্কের বিষয় হতে পারে। 

মার্কগেয়পুরাণে জনেক উপাখ্যান আছে। সে নব 
উপাখ্যান অন্ত'পুত্াণে পাওয়া যায় না। উপাখ্যান মনোহর 
ও হিতোপদেশপূর্ণ। চতুর্দশ মন্ুর উৎপত্তি,--বিশেবতঃ 

অষ্টম মন্গু সাবণি মর উৎপত্তি অন্ত পুরাণে নাই । সাবর্ণি 
মন্থ সম্পর্কে চণ্ডীমাহাত্ম্য আলিয়াছে। নারদস্ুচীতে উল্লেখ 
আছে। বোধ হয় মার্কগেয়পুরাণ মত্শ্পুরাণ হইতে শ্ত- 
নিশুস্ত, মধুকেটভ ও মহিবান্থর লইয়াছেন। মহাভারত 
হইতে,বৃক্ষ পর্যন্ত লইয়াছেন। বলরাম নৈবতক বনে 



৫৯২ 

নানাবৃক্ষ দেখিলেন ( ৬.১২-১৭ )। যথা, আত্ম, আত্রাতক; 

( জামড়! ), ভব্য ( চালতা! ), নারিকেল, তিম্ছুক (গাব )। 
“আবিষ্কান্ স্তথাজীরান্ দাড়িমান্ বীজপুরকান্।” ইত্যাদি 
মহাভারত বনপর্ব ( যঙ্গষুন্ধপর্ব ) হইতে গৃহীত ।* 

মার্কগডেয় পুধাণ-রচনান দেশ-নির্ণয় সহজ । ইহা বিদ্ধা 
পবতে নর্মদা! নদীর নিকটে. ৪২।২-)। সে দেশ অতিশয় 
গ্রীষ্ম। ম্নেদেশে করভ-বালুকা (বালুকার সহিত অল্প 
কর্দম মিশ্রিত করিয়া নিমিত) কুস্তমধাস্থ শীতল সমীব্ণ স্থখ- 
সেবা হইত (১৩ ৫)। (বোধ হয় বালিয়া মাটির কলসীতে 
জল রাখির] তাহার উপরিস্থ বাস্ধু বাস্ুপ্রেরক যন্ত্রদ্বার! ধনাঢ্য 
ও সুখী ব্যক্তির দেহে প্রেরিত হইত। আমি কটকে এক 
মোহন্তের ছুই হাত ব্যাসের তাশ্র-নিখিত বাযু-প্রেরক 
দেখিয়াছি । বোধ হয় ভিতরে পাখা আছে, বাহিরে একজন 

ঘুরায়।) তালবৃন্ত, অনিলম্থান, চন্দন, উলীর ( বেনামৃল, 
থস্থস্ ) অপহরণ করিলে নরকভোগ হইত ( ১৪।১৮ )। 

ঘটিযসত্র বার! কৃপ হইতে জল উত্তোলিত হইত ( ১১1১৬ )1 
ধান্স, যব, গোধূম, যুদ্গ ও তিল প্রভৃতির সহিত অতসীর 
চাষ হইত (১৫।১৮)। সে দেশে ক্ষৌম, ছুকুল, কার্পাস, 
বিশেষতঃ কৌশেয় ও পতোর্শ পাওয়া যাইত। 

এই কয়েক লক্ষণ যথেষ্ট । 'মধাপ্রদেশ' এই নামে দেশ 
বুবিতে পারা যায় না। নাগপুর প্রদ্দেশ বলিব। এই 
প্রদেশের অনেক বিশেষত্ব আছে । বঙ্গদেশের উত্তর, দক্ষিণ, 
পুর, পশ্চিম সর্বস্ব একপ্রকার আচারশ্ব্যবহার, একপ্রকার 
সংস্কৃতি, একপ্রকার ভাষা । নাগপুর প্রদেশে এই তিন 
বিষয়ে একা নাই। সে প্রদেশে হিন্দী ও মরাঠী, ছুই 
ভাষা । বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত নামের কোন অর্থ নাই। 
ত্রাঙ্মণ ও ক্ুমী নিনামিষাশী, অন্ত সকলে আমিযাশী। পুজা 
বলিতে এক গণেশ-পৃজা আছে, অন্ত পুজা নাই, পরব 
আছে'। .'নবরান্রে পূজা নাই, ইহ! এক পরব। নবরাস্র 
কৃষকদের পরব। তাহার! নবরাত্রের পরের দিন গোধূম 
বপন করে। শারদীয় পূজার সময় পনর দিন "রামলীলাৎ 
নামক যাগ্জাগান হয়। অথচ কয়েক বৎসর হইতে কোথাও 
কোথাও কালীপৃজা হইতেছে । আরও আশ্র্ষের বিষয় 

« মহানারতে এই লফল বৃক্ষ গন্ধমাদনদ পর্যতে ছিল, 
মার্কঙেয়পুরাণের কবি বৈবতক বনে আনিয়াছেন । গদ্ধমাঘন 
পর্বত, বত'ান নাম কম্কোরম। এই সকল বৃক্ষ লেখানে 
অসস্ভব। মহাভারতের পাঠে “তথ! জীরান্* স্থানে অঞ্জীরান্ 
আছে, বিদ্বংসমাজে ভর্ক উঠিয়াছে। অর্জীর নাম ফার্সী, অর্থ 
সিন্নিয়! দেশের মধুর রড় ডুমুর । মহাভারতে এ নাম থাক! 
অভীব বিশ্বরকর ।-_ মার্কগের়পুক্লাণের পাঠ জীয়, | এই জীপ, 
বড কল-তরু) জীর়ক (আীর1) নামক শাক নহে। জীর, 
কেমন তরু সাহা] অঙ্ঞাত। 

জবালী ১৩৫৩ 
৩০০৯১ তি রনির শরির গস পি থা জা এরি রি পিউ 

এক বিজ বনহুতীর্ঘদশখ আমায় বলিয়াছেন, তিনি গত ছূর্গা- 
পুজার মহাষ্টমীতে জব্বলপুর নগর হইতে টোঙ্গায় আরোহী 
হইয়া তের মাইপ দূরে শ্বেত পাহাড় দেখিতে যাইতে- 
ছিলেন। পাঁচ মাইলের পর গ্রামপথে চারি-্পাচখানি 
সুমী সিংহবাহিনী দশভূজার পুজা! দেখিয়াছিলেন। বোধ 
হইতেছে এককালে কোথাও কোথাও শক্তিপূজা ও তান্ত্রিক 
পুজা! ছিল।| জব্বলপুরে ষোড়শ যোগিনীর মন্দির আছে। 
কোন কোন দেশীয় রাজ্যে £ভরবীর পৃঞ্জ] হয়। জব্বলপুর 
নগর হইতে নর্মদ ছয় মাইল দক্ষিণে। এইখানে পুরাণের 
উৎপত্তি হইয়াছিল। 

জববলপুরের দিকে গোধূমের টা হয়, কূপ হইতে ক্ষেত্রে 
জলসেচন হয়। কেহ কেহ ঘটিয্ত্র্ধার| জল তোলে । অন্ত 
উপায়ও আছে। কবি কামরূপ গিয়াছিলেন। সেখানে 
“সিদ্ধক্ষেত্রে” ভান্করের মন্দির দেখিয়াছিলেন ( ১৯৯৩৯ )। 
বিজয়নগর দেখিয়াছিলেন (৬৬.৮)। “ময়নামতীর গানের, 
ও 'গোরক্ষবিজয়ে'র বিজয়নগর | কদলীরাজা আসামে। 
তিনি সিদ্ধক্ষেত্রে কেন গিয়াছিলেন ? তান্ত্রিক মন্ত্র শিখিতে ? 
তিনি উচ্চাটন মন্ত্র (৭০1২২) আভিচারিক ক্রয় (১১৭) ও 

তান্ত্রিক যোগের (৩৯) উদ্মেখ করিয়াছেন । 
নাগপুরে প্রথর গ্রীন্ম। ভারতের আর কোথাও তত 

গ্রীষ্ম হয় না। বিশেষতঃ জলের অভাবে লেকের আরও 
কষ্ট হয়। নদীবূলে বালিয়! মাটিতে অল্প তালগাছ দেখিতে 
পাওয়া হায়। তালবুস্ত অল্প আসে। বাশের সরু চাচের 

পাখা অধিক প্রচলিত। স্থধী ও ধনী লোকে খস্ধসের 

পদ] জলপিত্ত' করিয়া গৃহের দ্বারে ঝুলাইফ! দেয়। বোধ 
হয় পুরাণের কালেও এই উপায় করিত। পুরাণে নাগকুলেব 
অনেক বর্ণনা আছে। নাগেরা মাছষ,। সপ নহে । সেই 
নাম হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে। পৃরাণের কালে 
অতসীর চাষ হইত, অংশু দ্বারা ক্ষৌম ও ছুকৃল নিমিত 
হইত। এই ছুই যন্ত্র চারি শত বৎসর আজাত হইয়াছে । 
কয়েক বৎসর হইতে নাগপুর গুদেশে ক্ষমার নিমিত্ত 
অতসীর চাষ আরভ হুইয়াছে। নাগপুর প্রদেশে কৌশেয় 
(তসর) উৎপন্ন হয়, কিন্ত পঞোর্ণ (সাদা তসর) হয় কিনা, 
সন্দেহ । গঙ্গা ও বিদ্ধযপর্বতের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ ছোোট- 
নাগপুরে-যেমন চাইবাসায়, তসরের উৎপত্তি ।* 

* মাগপুয্ প্রদেশের রাইপুয়ের কাধান্ধক ইঞ্জিনিয়র রায় 
লাহে ভ্রীবিশ্বনাথ ভট্াচার্যোর নিকট হইতে নাগণুর প্রঘেশের 
অনেক বিবরণ পাইয্বাছি। এইঞজপ শরীফের কার্ধানতক ইঞ্ছি- 
নিক রাজমোহ্ন নাথ তত্বভূষণের নিকট হইতে কামরাপের 
অনেক বিবন্ণ পাইয়াছি। ইঞ্জিনিয়রকে নান! স্থান ছুন্সিতে 
হয়) চোখ কান ধুলিয়া রাখিতে হয়। এখানকার ভিহ্রী্ট 
বোর্ঠের় ইঞ্জিনিয়র প্লায়সাহ্ষে পতান্াগ্রন্গ ঘন্দ্যোপাধ্যা় 



চৈত্র 
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এই পুরাণে অগ্রিশুচি বস্তের উল্লেখ আছে (৮৫1৫২), 
যে বস্ত্র অগ্রিদ্বারা শুদ্ধ হয়। সে কি বস্ত্র যাহা অগিষ্বারা 
দগ্ধ হয় না? অগ্নির অস্পৃস্ত বস্ত্র একটি আছে। ইংরেজী 
নাম 4896৪6০৪, মিশর দেশের পুরোহিতের এই বগ্ 
পরিধান করিতেন । বোধ হয় সেই দেশ হইতে মার্কগেয় 
পুরাণের দেশে আসিয়াছিল। ব্রক্ষবৈবত” পুরাণে অগ্নির 
অন্পৃশ্ত বস্ত্রের উল্লেখ বহু স্থানে আছে। 

মাকতেয়পুরাণের রচনাকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের 
তালবেতাল নামক নিশাচর প্রসিক্ছ হইয়াছিল (৭১)। 
ফলজে]াতিষ ( ৭২ ), মেযাদি রাশি (৫৮) ইত্যাদির উল্লেখ 
আছে। বালকুষ্চরিত ইত্যাদি চিন্তা করিলে পঞ্চম খিষ্ট 
শতাব্ধ মার্কগেয়পুরাণের রচনাকাল মনে হয়। 

৩। দেবীপুরাণ 
দেবীপুরাণ উপপুরাণ। ইছাতে দেবীর পুজাবিধি ও 

মাহাক্মা বণিত হইয়াছে, অন্ত কথা প্রায় নাই। পুরাণের 
প্রথম কয়েক পাতা পড়িলেই বুঝিতে পারা যা, এক 
রাজগুরু রাজাকে উপদেশ দিবার নিমিত এই পুরাণ লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি গুরুপুজাবিধিও দিয়াছেন। বস্ততঃ কোন 
রাঞ্জার পোষকতায় উপপুরাণের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হইয়া 
থাকে। তিনি নানাছন্দে প্লোক বু5না করিয়়াছেন। 
তান্ত্রিক মন্ত্র ও কবচ প্রকাশ করিয়াছেন। 

রঘুনন্দন স্মাতণচাধ্য দেবীপুরাণ হইতে অনেক গুরুতর 
প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। যেমন “ইষে মাশ্তমিতে পক্ষে” 

ইত্যাদি ইফ মাসে আশ্বিন মাসে কঞ্চনবমীতে বিহবশাখায় 
দেবীর বোধন। বত'মান বঙ্গবাসী প্রকাশিত দেবীপুব্াণে 
সে সব ক্সোক নাই। এক স্থানে (৮৯) আছে আশিন 
কষ্াষ্ মী হইতে শুরু নবমী পর্বস্ত সব্মঙ্গলার পুজা করিবে। 
এখানে বোধন কিন্বা পত্রী-প্রবেশের উল্লেখ নাই। আশ্বিন 
শুরুঅষ্মী ও নবমীতে দেবীপূৃজা (২১), আশ্বিন জব্রগ্রতিপদ 

হইতে নবমী পধ্যস্ক পুজ! (২২) বিহিত হইয়াছে। ইহার 
সহিত পুরাতন বিধির বিরোধ হইতেছে । ৃ 

পুরাণের দেশ নর্মনা ও বিদ্ধাপর্বতের নিকটবর্তী । 
সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ শৈব ছিলেন (১০*)। নিকটে 
জৈনেরা থাকিত। কবি তাহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়াছেন 
(১৩/১০)। উট এক যান ছিল। ঘটিযস্ত দ্বারা কৃপ হইতে 
জল উত্তোলিত হইত (৩৩1৭)। শমী কাঠের অরণি হইত। 
বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্খে বর্বর, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি প্নেচ্ছ 

কৈলান ঘর্শনে পিয়াছিলেন ৷ হি্মান্বত মানস লয়োবর়ে সান ও 
রজভোম্ল ফৈলাস গিক্ি পদ্ধিক্ম করিয়াছিলেন । ভাঙার 

মুখে না শুদিলে ঝুগ্জবান্ পর্বতের লে পানে রুত্রের আল 
আমার মানস মেতে স্প& হইত না । 

ভুর্গোৎুসবের পুরাণের ফেশ ওকাল 
সি চি জা পাব পি 

৫০১৬ 
ই চা ৩০ রত উঠ সই এসসি ও পি আট মগ এটি তর ০ বাতি 

জাতির বাস ছিল। তাহারা বামাচারে দেবী পুজা করিত। 
তাহাদের দেহ ক বর্ণ, তাহারা গুঞ্জাবীজের আভরণ 
পরিধান করিত । ফ্রোশ, বিশ্ব, আম,* জাতি, নাগ ও 
চম্পকপুম্পে পূজার বিধি ছিল। সে দেশে নাগরাক্ষর 
প্রচলিত ছিল ন (৯১ ৫৩)। এই সকল .লক্ষণ হইতে মনে 
হয় এই দেশ বিদ্ধ্যপর্বতের উত্তরে, রাজপুতনার দক্ষিণে 
অবস্থিত। বোধ হয উজ্জয্লিনী এই পুব্রাণের দেশ (৩২)। 

এই পুরাণ রচনার কাল অন্গমানের কয়েকটি ক্ষীণস্ত্র 
পাও যায়, এই পুরাণ মার্কগ্ডয় পুরাণের পরবর্তী । কারণ, 
ইহাতে মার্কণ্ডয় পুবাণোজ 'সবম্ল মঙ্গল্যে শিবে সবার 
সাধিকে' ইত্যাদি নামের নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে (৩৭)। 
আরও লিখিত আছে, দেবী মহিষের বধার্থে দেবগণের 
তেজে পনিবৃত হইয়! জালামাল! সদৃশী (১৪২)। তিনি 
মহাদেবের তেজোময় শরীর হইতে আবিভূ তা হইয়াছিলেন, 
তিনি স্বীয় তেজে জপশ্তী। কালরাহ্ি মহামায়া দীপ্তকাঞ্চন- 
সপ্রভাতা (১২৭) । এই পুরাণে চঙ্জ্র হ্ধ গ্রহণের কারণ 
বিচারে বরাহ্মিহিরের অন্গুকরণ আছে। পুরাণের নানা- 
স্থানে নক্ষত্র তিথি করণের নাম আছে কিন্ত যোগের উল্লেখ 
নাই। ( অষ্টম ধিষ্শতাবদে যোগ গণনা আসিয়াছে ।) 
পুরাণকালে হুণ জাতি ভারতে আসিয়াছিল। একাদশ 
অবতারের নাম, যথা--মৎস্ত, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, 
পরশুরাম, গ্ররাম, বলরাম, কৃষণ, বুদ্ধ ও ক্ষি (৬), অর্থাৎ 
তৎকালে দশ অবতার গণনা! বিধিবদ্ধ হয় নাই। বোধহয় 
দেবীপুরাণ সপ্তম খি.&শতাবে রচিত হইয়াছিল। 

এই পুৰাণ মতে দেবী উগ্রসেন পুত্র কংসসেনকে নিহত 
করিয়াছিলেন (১০২)। গঞ্াননের উতপতি নৃতন। বিষ 
স্বীয় পাণিতল মন্থন কৰিয়া গজাননের হ্ঠি করিয়াছিলেন 
(১১২)। গণেশ মুতির বাম হস্তে পরশু ও মোদক, দক্ষিণ 
হন্তে অক্ষম ও অভয়দান অথবা! দও ও মত্গ্ত (৫*।৩৯ )। 
মৃতির দক্ষিণ ভাগে রতি নামী নুরূপ! যুবতী মুতি। 
মহালন্দ্মী কপাল-ধারিণী, নৃত্যমানা, হস্তে মুণ্ড ও খট্টাঙগ 
(৫১৫২)। দেবীর রথযাত্রা ও দোলযাত্রা (২১) কোন 
পুরাণে নাই । একটা উৎসব করিতে হইবে, এই ভাবিয়! 
র্থযাআ (৩১) আপিয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ বিচি কথ। 
আছে। 

কৰি মংস্পুরাণ, মার্কগেয় পুরাণ ও মহাভারত অগ্রাহা 
করিয়াছেন। কবি মঞ্্রতম্তরেরে বহু প্রশংসা করিয়াছেন, 
কিন্তু গারুড়ীর নিন্দা করিয়াছেন। (গারুড়ী মন্ত্র ছারা 
সর্পবিষ নষ্ট হয়)। কবি লিখিয়াছেন, পুলিন্দ, শবরাদ্দি 

*লযংকালে আমের মুকুল কোথায় দেখ! যায় ? রদুনধ্গান- 
ধৃত ভবিষ্যপুরাণে দেবীকে আত্রফল দিতে বল। হ্ইয়াছে। ইহা! 
কি দো-কলা আম ? 



৫৪8 

জাতি অষ্টবিদ্যা দেবীর বামাচারে পৃজা করে। হুণদেশে, 
বরেক্রে, রাঢ়দেশে ভোট্রদেশে, কামাখ্যায়, উজ্জদ্রিনীতে, 
ইত্যাদি স্থানে অষ্টবিদ্ভা্দেবীর অধিষ্ঠান আছে (৩৯।১৪৩- 
১৪৫)। "গুরু ভিন্ন আর কেহ সংসার হইতে নিস্তার 
করিতে পারে না।” এই পুরাণে সেই গুরু বহু ধন রত 
ব্যয়ে বিবিধ রূপধারিনী দ্নেবীর পুচ! প্রচার করিয়াছেন। 
পুরাণে নবরান্রের উল্লেখ নাই । প্রতিমায়, পটে কিন্বা শূল 
খড়া বা পাছুকায় পূজা বিহিত হইয়াছে। বোধ হয় 
পুরাণের কালে ও দেশে নবরাত্র ব্রত প্রবতিত ছিল না। 
আহঙ্িন কঞ্চনবমী হইতে শুক্লনবমী পধন্ত পুক্জায় নবরাত্র 
আসিতে পারিত না। কবি কতগুলি পীঠ স্থানের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে ওড়দেশ (ওড়িযা1), স্্বীরাজায (কেরল), 
কামরূপ, উড্ডিয়ান (আসাম) ও বরেঙ্ছ নাম আছে 
(৪২৮৯ )। 

৪। কালিকাপুরাণ 
কালিকাপুরাণ এক উপপুরাণ। পুরাণ হইতে উপ- 

পুরাণের উৎপতি হইয়াছে । পুরাণ মতে উপপুরাণ ব্যাস- 
প্রোক্ত নহে। খবির নাম না করিলে উপপুরাণ আদরণীয় 
হয় না। এই কারণে উপপুরাণের বক্তারূপে কোন দেব 
বা খবির নাম কর! হুইয়! থাকে | এইকপে মার্কণ্ডেয় মুনি 
কালিকারপুরাণের বক্তা হইয়াছেন । রাঙ্গার আশ্রয় বাতীত 
উপপুরাণ লিখিত সদাচার, নীতিশাস্ত্ পৃজাবিধি প্রভৃতির 
বর্ণনার সার্থকতা থাকে না। কাল্সিকাপুরাণ কামরূপে 
কোন রাজার অভিমতে রচিত হইয়াছিল । 

কালিকাপুরাণ পাঠ করিলে মনে হয় ইহার কবি গ্রহ- 
বিপ্র ছিলেন। গ্রহবিপ্রেরা শাকম্থীপী ব্রাহ্মণ । বঙ্গদেশে 
আচার্য নামে খ্যাত । কবি জ্যোতিষ চর্চা করিতেন । দৈবধুগ 
ও মানুষ যুগ, যূগ গণনার ছুই ক্রম আছে। ছুই যুগের 
পরিমাণে বু অন্তর । কালিকাপুরাণে যেখানে কোন 
ঘটনার উল্লেখ আছে, সেখানেই কবি মানুষ যুগের উল্লেখ 
করিয়াছেন। মানু্ষষুগ মানুষের ব্যবহার-যোগ্য। কবি 
সেই যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, দৈবযুগের করেন নাই। 
কবে দক্ষের কতগুলি কন! জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কবি 
লিখিয়াছেন, মাঙ্গ্ষ ভ্রেতাযুগের প্রথম ভাগে (২২।১৩)। 
কবে পার্বতীর জন্ম হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বসম্ত 
কালে যৃগশিরা নক্ষজে নবমী ভিথিতে অধধরান্ছে পার্বতীর 
জগ্ম হইয়াছিল (৪১)। অর্থাৎ সৌর ঠচত্রমাস প্রবেশের 
দিন। তিনি চৈআ বৈশাখ বসন্ত গণিয়াছেন | কবে খ্িব- 
পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, বৈশাখ 
মাসে পঞ্চমী তিথিতে বৃহম্পতিবারে, যেদিন হুর্য ভরণী- 
নক্ষত্রে প্রবেশ করেন (৪918৬) ।% 

৬ গণিত দ্বার! আাদিতেছি ইহা খি.উ-পূর্থ ৫৭১ জবে 
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কামরূপের নাম প্রাগজ্যোতিষপুর হইয়াছিল। কেন 
হইয়াছিল? কবি বলিতেছেন, যেহেতু পুরাকালে ত্রন্থা 
কামক্ধরপে থাকিয়া নক্ষত্রচক্র নিম্ণাণ করিয়াছিলেন 
(৩৮১১৯)। এই ব্যাখ্যা সত্য নছে। মহাভারতে ও 
রাষায়ণে প্রাগ জ্যোতিষপুরের দিকৃ-নির্ণয় আছে। সে দেশ 
শাকম্ীপে, পেশোয়ারের উত্তরে, দিল্লীর পশ্চিমোত্ধরে বোধ 
হয় বত'মান চিল নামক স্থানে ছিল । কবি স্বয়ং জ্যোতিষী 
না হইলে, শাকন্ীপী ন! হইলে প্রাগ জ্যোতিষপুর নামের 
এই কাগ্পনিক উৎপত্তি জানাইতে প্রয়ামী হইতেন না। 

মহাভারতে ভগদত প্রাগ জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। 
কামরূপের এক বিখ্যাত রাজবংশ তাআ্রশাসনে ভগদ্ত্ব- 
বংশ নামে কীতিত হইয়াছে। বোধ হয় এই রাজবংশের 

পূর্ব পুরুষ আর্ধেতর জাতি ছিলেন। ভগদত্ের পিতার 
নাম নরক। নরক দুইটি, একটি স্বগীয়, অপরটি ভৌম। 
দ্ব্গায় নরক বলির নায় এক দৈত্য, কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 
আছে। দেবী পুরাণে নরক যমের অনুঙ্জ। ভৌম নরক 
ভূমি জাত, ভূমিজ, মৃত্তিজ, অথাৎ যে অন্ত দেশ হইতে 
আসে নাই। কবি ছুই নরককে অভিন্ন মনে করিয়া ভৌম 
নরকের পিতা বরাহরপী বিষ্ণু এবং মাত পৃথিবী বলিয়া- 
ছেন। এইরূপে কবি স্বীয় প্রতিপালক রাজার মহত্ব 
বাড়াইয়াছেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন, ইনার 
প্রমাণ পবে দিতেছি । 

কালিকাপুরাণকে ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। 
প্রথম ভাগে পুরাণ, খিতীয় ভাগে কামরূপের মাহাত্ম্য ও 
পৃূজাবিধি। ' রঘুনন্দন ছুইথানা কালিকাপুরাণ পাইয়া 
ছিলেন। তিনি একখানিকে “ছুশ্প্রাপ' বলিয়াছেন। তাহা 
হইতে প্রমাণ-উদ্ধার করিয়াছেন, সে পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে। 
লে প্রমাণ পৃজ।-বিধির । বোধ হম পুরাণের প্রথম ভাগে 
পরিবর্তন হয় নাই । পরিবর্তনের কারণ থাকিতে পারে না। 
দ্বিতীয় ভাগে দেবদেবীর ও কামরূপের বিশেষ বিশেষ 
স্থানের মাহাত্ম বুদ্ধির নিমিত পরিবর্তন আকাজ্কিত হইতে 
পারিত। একটা উদাহরণ দিতেছি । মাঘ শুরু পঞ্চমী 
শ্ীপঞ্চষমী। এক স্থানে আছে সেদিন শিবার পৃজ। করিবে 
(৫১২৫)। অন্ত ছই স্থানে আছে লক্ষ্মীর পুজা করিবে 
(৮৫।১০)৮৮।২২)। ছুইটিই পৃঙ্জাবিধির ভাগে আছে। 

উপাখ্যান ভাগের সঞ্চিত পুজাবিধি ভাগের এঁক্য নাই। 
নহাবিযুব সংক্ষান্ির পরদিন ও চত্র মক্ষজ আর্াযস পরদিন, 

বর্তমান পাজির ১৩ই বৈশাখ । আশ্চর্ধের বিষয় বাকুড়ায় 
বিশেষতঃ বিকুপুরে মহাজনেন্সা সেদিন নূতন খাত খুলেন। 
সেছিন ভাঙ্াছের “ছালখাতা'। প্রক উপাখ্যানে আছে, 

সেঙ্গিন ধর্মপূজা-প্রধতঁক রামাই পরঙিতের জন্ম হইয়াছিল । 

তাহার ভোমশিষ্যন্াা৷ ১৩ই বৈশাখ পুণ্যদিন মনে কছে। 



চৈ 

প্রথম ভাগে লবঙ্গলতা যুখীর নাম (১০1৪২), দ্বিতীয় ভাগে 
লবঙ্গলতা ন! হইয়া যুখী নাম আছে (৬৯1৫৯) 

কবি প্রথম ভাগে মত্শ্রপুরাণ হইতে হর-পার্ধতীর 
বৃত্তান্ত, বির মতল্তাবতার, দশতুজাদেবীর রূপ ইত্যাদি, 
মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে দেবীর ত্বরূপ বর্ণনা, “সবমজল 
ম্লো” ইত্যাদি শ্লোক, দেবীপুরাণ হইতে “জয়ন্তী মল! 
কালী” ইত্যাদি মন্ত্রও পূ্িমান্ত আশ্বিন মাস গণনা ও 
আশ্বিন কুফনবমীতে দেবীর পূজা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। অতএব কালিকাপুরাণ দেবীপুরাণের পরে রচিত 
হইয়াছিল। কত পরে তাহা বল। কঠিন। পূর্ব প্রকরণে 
লিখিয়াছি, কালিকাপুরাণের ভাদ্র রুষ্ঃ চতুর্দশীতে দেবীর 
আবির্ভাব হইতে মনে হয় 9৮৫ খিষ্টাব্খে মাহেশ্বর যুগের 
পর কালিকাপুরাণ রচিত হইয়াছিল। এই অনুমান অভ্রান্ত 

নয়। কারণ দেবী পুরাণেও কৃষ্ণ চতুর্দশীতে দেবীর পৃজ। 
লিখিত হইয়াছে, কি্জ কালিকাপুরাণে কারণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে । সকল প্রমাণ একত্র করিলে কালিকাপুরাণ অষ্টম 
খিষ্টগতাব্ের বলিতে হইতেছে ।. কত বৎসর ইহাতে 

নৃতন বিষয় যোজিত হইয়াছে তাহা বলা আরও কঠিন। 
দ্বিতীয় ভাগে (৮৮:৭৯) বিষুধমেণতরের ভল্লেখ আছে। 
বিষুধর্মোত্তর পুরাণ অষ্টম খিঈটণতাৰে প্রণীত হইয়াছিল। 
শুলতঃ বলা যাইতে পারে বত'মান কালিকাপুরাণ অষ্টম 
হইতে একাদশ ধি'ষ্টশতান্দে রচিত হইয়াছিল । সগ্তম হতে 
দশম খিষইশতাব পর্যন্ত আসামে শাগভঞ্জ বংশ রাজত্ব 
করিঘাছিলেন। রাজার নিমিত্ত বাঙজনীতি, ছুর্গ নিমণণ, 
পুষ্য সানাদি বর্ণিত হইয়াছে । এই বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি 
জ্রীহ্যদেব (৭৩,-৭৫* খিষ্টাবে) প্রবল পরাক্ষাস্ত ছিলেন। 
বোধ হয় কৰি এই রাজার পুরোহিত ছিলেন । পুরোহিতের 
জ্ঞাতব্য পূজার যাবতীয় উপচার ও পৃজাবিধি এই পুকাণে 
বর্ণিত আছে। কিন্ত আশ্চর্ধের বিষয় হোম ও যজ্ঞের বিধি 
নাই। তৎকালে ক্ষৌমবস্ত্র ছর্লভ হইতেছিল, শাণ (ভঙার 
অংশ তার! নিমিত ) বস্ত্র সুলভ ছিল (৬৮।১২)। 

৫। দেবীভাগবত 

বঙ্গগেশে দেবী ভাগবতের তারৃশ প্রচার নাই । দক্ষিণ- 
ভারতে শৈবদিগের মধ্যে ইহা! এক প্রামাণিক গ্রন্থ । মহা- 
ভারতের টাকাকার নীলকণ্ দেবী ভাগবতেরও টীকা 
লিখিয়াছিলেন। 

বিষুঙাগবত বজদেশে শ্ীমন্তাগবত নামে খ্যাত। বছু- 
কাল হইতে একট! তর্ক চলিয়া আলিতেছে, বিফুঁভাগবত 
ও দ্বেবী ভাগবত, এই ছুই ভাগবতের মধ্যে কোন্টা পুক্লাণ, 
কোনটা উপপুরাণ। 

_ ছর্সোথসবের  পুরাপের দেশ ও
 কাল রায় 

বি হও ও পসরা হাস চি তত ও পা অব অরিন মা ৪৩০ হত পাম, ও একে পি জেন 
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বৈফবদিগের মতে বিষণ ভাগবতই পুরাণ, দেবী ভাগবত 
উপপুরাণ | শাক্তদের মতে ঠিক বিপরীত । ফোন কোন 
পুরাণও দেবী ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে গণনা 
কৰিয়াছেন। শ্রীযুত কালে তাহার “পুরাণ নিরীক্ষণে* ছুই 
ভাগবতের স্বপক্ষে বিপক্ষে অনেক মত তুলিয়াছেন। এখানে 
সে সব আলোচনা নিপ্রয়োজন। ছুই তিন প্রকারে উক্ত 
তর্কের নিরাশ করা যাইতে পারে। (১) কোন্ ভাগবতে 
পুরাণের লক্ষণ আছে, কোন্ পুরাণে নাই? ২) কোন্ 
ভাগবতের ভাষায় প্রাচীনতা দৃষ্ট হয়, কোন্ ভাগবতে হুয় 
না? (৩) কোন্ ভাগবত পরে রচিত হইয়াছিল? এই 
তিন তর্ক যংকিঞ্িৎ আলোচনা কৰিয়! আমার জ্ঘাধ 
হইয়াছে বৈষুব ভাগবতই পুরাণ, দ্বেবী ভাগবত উপপুরাণ। 

বিষুণভাগবত স্কন্ধে ও অধ্যায়ে বিউক্ত। দেবী ভাগবতও 
স্বদ্ধে ও অধ্যায়ে বিভক্ত, উভয়েই হাদশ স্বন্ধ। কবির মতে 
দেবী ভাগবত পুরাণ, বিষুভাগবত উপপুরাণ। তিনি উপ- 
পুরাণের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভাগবত, 
কালিকাপুরাণ, নন্দিপুরাপের নাম আছে (১।৩।১৫)। অর্থাৎ 
কবি তাহার পুরাণকে উক্ত তিন পুরাণের পরে আনিয়া 
ছেন। এই ্লোক পরে যোগ্গিত মনে করিবার হেতু নাই। 

কবি নানাবিধ ছন্দে তাহার পুরাণ লিখিয়াছেন কিন্তু 
ভাষায় গাঢ়তা নাই । তিনি অনেক পুরাণ পড়িয়াছিলেন এবং 
সে সকল পুরাণ হইতে বিষন্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। মার্কগ্ডেয় 
পুধাণ হইতে মহ্ষান্গর বধ (৫ম স্ব), ব্রহ্ষবৈবত পুরাণ 
হইতে লক্ষমী-সরম্থতীর ভূলোকে অবতার, তুলসীর উপাখ্যান 
(৭ম স্কন্ধ), বিষুণভাগবত হইতে বৃত্রান্থর বধ, বোধ হয় দেবা 
পুরাণ হইতে সারম্বত বীজ (৩.১১) গৃহীত হুইয়াছে। বিষ 
পুরাণ হইতে কৃষ্ণ অবতার ইত্যার্দি, মঞ্াভারত হইতে 
রামায়ণ সংগ্রহ আশ্চর্ধের বিবয় নহে, কিন্তু কালিকাপুরাণের 
অনুকরণে রামচন্দ্র কতৃক দেবী পৃজা লিখিত হইয়াছে। 
যজ্ঞকর্মে পশু-বধ অহিংসা। ইছাও দ্েবীপুরাণ ও কালিকা- 
পুরাণের অন্গকরণ। বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের “যুদ্ধং বেদে 
প্রসিদ্ধঞ্ তথ! পুরাণে” (৬।২)। এখানে কবি আপনাকে 
বিষু/ভাগবতের পরে আনিয়া! ফেলিয়াছেন, কারণ বৃছ্ধের 
সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষুঃভাগবতের এক লক্ষণ। কবির সময়ে 
পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল (৯/৩৬)। ইহাও তাহার 
অর্ধাচীনত্বের প্রমাণ, শ্রীযুত কালে লিখিয়াছেন, বিষু- 
পুরাণের চীকাকার শ্রীধরম্বামী দেবী ভাগবতের নাম করিয়া- 
ছেন। তিনি একাদশ খি,ইশতাবে ছিলেন। এই সকল 
কারণে মনে হয় দশম খি.উশতাবে এই পুরাণ রচিত 
হইয়াছিল। 

কাশী কিন্বা নিকটস্থ কোন স্থান দেবী ভাগবত রচনার 
দেশ। কালীর এবং কোশলের কয়েকটি উপাখ্যান এই 
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পুরাণে নৃতন। বিষ্ুভাগবত দক্ষিণভারতে, দেবী ভাগবত 

উত্তর ভারতে প্রণীত হইয়াছিল । কবি নবরাত্ ব্রতবিধি 
আহ্গপুবিক লিখিয়াঙ্থেন (৩.২৬)। বলম্ত ও শরৎ ছুই খতু 

যমদংস্টা । চৈত্র ও আশ্বিন ছুই মাসেই দেবী পুজা কতব্য। 
"পুরাণ পঞ্চলক্ষণং* কবি এই পুরাণ পঞ্চ লক্ষণান্থিত 
করিয়াছেন। কবি বৈদিক গ্রন্থ হইতেও পুরাবৃত সম্কলন 
করিয়াছেন। এই এবখানি পুরাণ পাঠ করিলে বহু পুরাণ 
পাঠের ফল লাভ হইবে, এই ভাবিদ্াা রচিত হুইয়াছে। 

৬। বৃহদ্ধম্পুরাণ 

বৃহদ্ধমপুঝাণ একখানি উপপুরাণ। ইহা! রাট়ে গঙ্গার 
নিকটস্থ হুগলী জেলায় রঘুনন্দনের পূর্বে গ্রণীত হুইয়াছিল। 
১৩৩৭ বঙ্জাবঝের বৈশাখের “ভারভবধে” “পুরাণে রাট়ের 
ইতিহ।স" ইতি নামে এক প্রবন্ধে “বৃহদ্ধমণপুরাণ' হইতে 
ইতিহাস সঙ্ধলন করিয়াছিলাম । আমর! কবিকন্কণ মুকুন্দ- 
রামের চঞ্জীকাব্যে কালকেতু ব্যাধের, উজানী নগরের শ্রীমন্ত 
সন্দবাগরের ও কাল'দছে কমলে কামিনী আবির্ভাবের পুরাণ 
পাঠ করি। সে পুরাণ এক এক গ্লোকে বৃহদ্ধমপুরাণে 

আছে। কবিকন্ধণ ও ভারতচন্্র এই পুরাণ হইতে দক্ষষজ্ঞ 
নাশ ও আরও কতিপয় বিষয় লইয়াছেন । 

পুরাণগানি পূর্ব, মধ্য ও উত্তর এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। 
পুর্ধণ্ডে তৎকাল গ্রচপিত দেবদেবীর পৃজার ও ব্রত 
আচরণের দিন নিরূপিত হইয়াছে। রঘুনন্দনে অধিক 

আছে। কোন কোন পুজায় গ্রভেদ ঘটিয়াছে। একটা 
উদাহরণ দিতেছি । বথুনন্দন মাঘ শুরু পঞ্চমীতে সরম্বতী 
পুজা করিতে বলিয়াছেন। এই পুরাণের কবি সেদিন 
শিবা, লম্া ও সরন্তী পুজার ব্যবস্থা! দিয়াছেন | কালিকা- 
পুরাণের এক স্থানে শিবার, অন্ত স্থানে লক্ষ্মীর পুজা বিহিত 
হইয়াছে । বৃহক্র্মপুরাণে এই দুই দেবীর সহিত সরম্বতী 
আসিয়াছেন। সরম্বতীর প্রত্মাতে প্রভেদ ছিল। এই 

পুরাণে সরব্বতী শুকুবর্ণা, চতুতূ্জা ও জ্িনেতা। তাহার 

যণ্তকে চন্জ্রকলা, হস্তে স্ুধ। বিস্ভা মুত্রা অক্ষমালা (পৃঃ ১৫, 

পৃঃ ২৫২৯) ঠৈত্রস্তরু পঞ্চমী আর এক শ্রীপঞ্চমী (পৃঃ ১৬)। 
সেদিন লক্মী পূজা । 

কবি কালিকাপুরাণ মতে ছৃর্গোৎ্সবের প্রমাণ কিছু 
মানিয় কিছু ছাড়ি! রামরাবণের যুদ্ধকালের সহিত জুড়িয়া 
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দিয়াছেন, বিদ্ত পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই । 
তিনি লিখিয়াছেন শ্রাবণ মাসে স্গ্রীবের সহিত রামের 
মিত্রঙা হয়, এবং কাতিকী পূর্ণিমায় হুগ্রীব ভঙ্গুক ও বানর- 
গণ আনাইয়া এক মাসের লময় দিয়া সীত। অন্বেষণে প্রেরণ 
করিলেন (পুং ১)। (বাণ্মকী রামায়ণে আছে চারিমাস 
বর্ধার পরে যখন আকাশ সলিল নির্ধল হইয়াছিল, অর্থাৎ 
শরৎকালে স্থগ্রীব দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । কবি শ্রাবণ, 
ভান্, আশ্বিন, কাতিক, এই চারি মাস বর্ষ। ধরিয়াছেন। 
অতএব অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার পর পৌষমাসে রামরাবণের যুদ্ধ 
হইয়াছিল।) সেই কবিই লিখিয়াছেন, বাম ভাদ্র পূর্ণিমার 
পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমাস্ত আশ্বিন কষ প্রতিপদে লঙ্কায় 
প্রবেশ করিলেন (পূ. ২১।২১)। সেদিন হইতে রাক্ষদ ও 
বানরের যুদ্ধ আর্স হইয়াছিল। ক্রহ্ষাদি দেবগণ দেবীর 
অনু গ্রহ লাভার্থ আরা নক্ষত্রসংযুক্ত কৃষ্ণনবমীতে বিহবৃক্ষে 
বোধন করিলেন । আশ্বিন শুরু নবমীর অপরাঞ্ে রাবণ 
ধবাতলে পতিত হইল । 

কবি বিধান দিয়াছেন, বোধনের দিন হইতে যঞঠী পর্স্ত 
আয়োদশ দিবস বিশ্বশাখায় পুজা করিবে। সপ্মীতে 
সে শাখা! গৃহে আনিয়া দ্িবসত্্য় পৃজ। করিবে । পনর 
(যোল) দিন পৃজা! করিতে ন1 পারিলে অষ্টমী, নবমী 
কিন্বা নবমীতে পুজা করিবে । কবি এক রাজার সঙ" 
পর্ডিত কিম্বা গুর ছিলেন। সেরাজে নিশ্চয় উক্ত বিধি 
অনুসারে দুর্গার অর্চনা হইত । আশ্বিন শুরু যা সায়ংকালে 
বোধন হইত না, পত্রী প্রবেশ হইত ন|, বোধ হয় দুর্গার 
প্রতিমাও নিমিত হইত না। 

পুরাণের উত্তর খণ্ড হইতে জানিতে পারিতেছি কবির 
কালে রাটে হিম্ছুরাজ্য ছিল, পরিখা! খনন দ্বারা ছুর্গ নিমিত 
হুইল। ব্রাক্ষণা্দি চতুর্বর্ণ বিভাগ ছিল, অন্ছলোম বিবাহ 

. প্রচলিত ছিল। তৎকালে ববনের বলবৃদ্ধি হইতেছিল। 
কেহ কেহ যবন সংসর্গ করিত, বন ভাষায় কথা, কহিত। 
এই সব লক্ষণ হইতে মনে হইতেছে পুরাণখানি চতুর্দশ 
খি.ষ্টশতাবে রচিত হইয়াছিল।* 

০ ০০০০০ 

* এই প্রকরণ সমান্তি কালে বঙ্গবাসী গ্রেলের শ্বত্বাধি- 
কারী »যোগেশ্রচ্জ বন্গু মহাশয়ের পুরাণশান্ত্-দান-কীতি 
প্মরণ করিতেছি । 
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করেক দিন পয়ের কথ! । বোধ হুর অতিরিক্ত তদারকের 
ঝোকেই চম্পা গন্দেহ হইয়াছে যে ঠাওা লাগিয়া! হীরকের 

অতিরিক্ত রকমের কিছু একট। হইয়াছে । যে কোননুন্ুতে ই 
বিপদ ঘটতে পারে । বুড়ী টৌট্ক'-টুটফিতে খুব হুরত্ত, তাহারই 
কার্ট অন্থযায়ী বনমালী বেনের দোকান হইতে গাদ্াথানেক 
শেকড়, শুকনে। পাতা আর গাছের ছাল কিনিয়া! আনিয়াছে। 
সেগুল! বাধ! ছিল একট! জানত খবরের কাগজে, হাতে হাতে 
সেটা কি করিনা টুলুর বারান্দায় আপিয়া পড়ে। 

টূনুর নজরে পঙ্জিতে তুলি! লই পড়িতে জারভ্ত করিল, 
এই পাগুববার্ধিত দেশে ও ছিনিষট| হুর্নভিই । বহুদিন পরে 
চলমান জগতের সঙ্গে একটা! যোগস্থত অঙ্গভব করিতে করিতে 

টুলু অলসভাবে এক ধার হইতে পড়িয়া যাইতেছিল, একটা 
জায়গার জাগিয়। তাহার দৃষ্টি যেন আটকাইয়! গেল 
কাতরাসগড় অঞ্চলে খনির কুলিদের একটা! বড় রকম ধর্মঘট 

হইয়া গেছে_ কিছু খুনজখম হইয়াছে এবং আশঙ্কা আছে যে 
ব্যাপারট। ঈীজই বরেয়া আর রাধীগঞ্জ অঞ্চলের স্থানে স্থানে 

ছড়াইয়! পড়িবে । উপরে তারিখট! ছেখিমা টুলু বুঝল 
কাগজটা টাটকা । টুলুর ভ্র-মুগল অল্পে অল্পে কুফিত হইয়া 
উঠিল, সংবাদত্তন্তে এ বিষয়ে অ।র কিছুই নাই, তবু এই শ্ওটুকু 
ধরিয়াই তাহার মাঞ্ারমশইয়ের কথা যেন বড় বেশী করিয়া 
মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। মাষ্ঠারমশাইয়ের অনুন্ঠ হওয়ার 

সঙ্গে এ ব্যাপারটার কোন সন্ধন্ধ থাক। সম্ভব কি? ভাবিয়! 

দেখিলে অসন্ডব নয়, তবু এত বড় একট! ব্যাপক কাগু যে 
তিনি কি করিয়! ঘটাইতে প!রেন যেন মাথায় আসে না। 
শুধু তাহাই নয়, একট: বেদমাও অনুভব করে টুলু- মাষ্টার- 
মশাই এমন একট! ব্যাপারের সঙ্গে সংপ্লি্ আছেন যাহার 
পরিণামে খুদজখমও আলশিয়! পড়ে | দেই নিম্বীহ, শা 
প্রক্ততিন্ মানুষ, যুখে না হয় আবেগের মাথায় আপিয়াই পড়িত 
এখনকার প্লা&-পমান-বর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু উগ্র যন্বব্য, তাই 
হলিয়! হাতে-কলমে এমন একট] কাও ঘটাইয়া বসিবেন যাহার 
পরিণাম নরহৃতা] | টুলু নিজের দনেয় সঙ্গে তর্ক করে, যেন 
যাষ্টারমশাইয়ের হইয়া ওকালতি করিতেছে,-কৈ একটু- 

আবটু উঠ্র মন্তব্য মাঝে মাঝে করিলেও এমন তো কিছু বলেন 
মাই বা! করেন দাই যাহাতে সাছাকে এ ধরণের মান্য বলিক়! 
সাব্যস্ত কর যায়। খনির অতভঞতার সেই প্রথম ছিনেয় কথ! 
-টুলুই বং ধ্বংসের কথ! তুলিয়াছিল, প্রশ্ন করিয়াছিল-_ 
*ওগুনে। বুজিয়ে দেওয়া! যায় না মা্টারমশাই ?” উত্তরে মাষ্টার- 

মশাই বলিয়াছিলেন__-“্ঘগ্রি সম্ভব হ'তই তবু উচিত হ'ত না 

টন ।.**পক্যতায় ঢাকা পেছন দিকে ঘোয়াতে খাওয়া 

অন্বাভাবিক, জায় দেই জডে বোধ হয় পাপও।” আরও ধর্মে 
পড়ে টুলুর॥ বলিয়াছিলেন-_প্এবার ছঃখ দিয়ে তোয়ের মঙ্গিনে 
দ্বেবতা-প্রতিষ্ঠা় সময় এসেছে-_-আনক্গ-দেষতার ।”...না 
ভাঙনের মন্ত্র মাষ্ঠটারমশাইয়ের মুখের মন্ত্র শিশ্চন নয়।, তাহার 
পর চিঠিতে টুলুকে যে কাজের নির্দেশ দিয়াছিলেন দে সবই 
তো মাত্র শান্ত, নিরুপগ্রব সেবার উপদেশ । তাছাতে সংঘর্ষের 

কথ! যেনা ছিল এমন নয়, ভিদ্তক সেতো সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের 
সংঘর্ষ । এই লোক ক্ষেপাইয়া অযথা! কাজ অচল করিয়া তোলা 
নয়-_ এট] পুরাপুণ্রি জানিয়াও ঘে যাহাদের ক্ষেপাইয়! তুলিলাম, 
শেষ পর্যন্ত পররণামট! তাহাদেরই পক্ষে হইয়! পড়িবে সবচেয়ে 
মারাত্মক ।..*টুলু খভাব-কোমল মনে বেদনা জাগে--যখন 
যাছ। বলিয়াছেন গে সব হইতে বাহিয়া বাছিয়া দিজের মনেষ়্ 
কাছে সপ্রমাণ কছিতে উঠিয়া-পড়িয়। লাগর যায়--ন।, মাষ্টার 
মশাই ও-বরণের মাহয নয় ) ধুণজখম ?-_মাষ্টারমশাই আছেন 
তাহার মধ্যে ?---না!, অসম্ভব... 

সমস্ত দিন তর্ক চলিল, বাছা! বাছা প্রমাণ দিয়! মনটাকে 
শান্তও করিল টুলু। তাছার পর খানিকটা এদিক ওদিক 
ঘুরিয় সন্ধ্যায় একটু পরে যখন বাপায় কিরিল, দেখে বারান্দায় 
একটি লোক বধিগা আছে। টুদ্গুকে দেখিয়া! উঠিয়া দরাড়াইল 
এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা! করিতে প্রশ্ন কিল--“আপনার নাহ 

চুদ বাবু?" 
টুল উত্তর কছিল-_ “ক্যা ।” 
“ভ।লে। নাম..." 
*নিতাইপদ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ।” 
লোকটি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া! থাকিয়া! কি যেন মিলাইতে- 

ছিল, বলিল-_“খ্াপনার় একট। চিঠি আছে ।” পকেট হইতে 
একটা খাম বাহির করিয়! হাতে দিল । টুণু প্রশ্ন করিল-_. 
“কার চিঠি?" 

উত্তর হইল--“ঘরের ভিতয় গিয়ে পড়ে দেখুন, আমি 
ততক্ষণ বসছি এখানে ।” 

ফেমন যেন একটু খাপছাড়! কাও। মুখের দিকে একবার 
চাছিয়! লইয়! টুনু ভিতরে চলিয়া গেল। খানটা ধড়, ছিডিয়! 
ঘেখিল চিঠিটাও বড় চিঠির কাগজের পাচখান! পাতা৷ ভুড়িয়া 
লেখা । প্রথমেই শেষের পাতার্ট! উপ্টাইয়! দেখিল লেখক 
মাষ্টারমশাই। আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিল-__ 
দ্েখাস্পদেযু, 

আমার আচন্বণে আমি নিজেই অন্বন্ভি বোধ করছি, কিন্ত 
কোন উপায় ছিল না, একবান্ মুগ্যুমি কষে আমায় অভিরিক্ত 
সাবধান হছে পড়তে হয়েছে । জামার প্রথম চিঠির কখ। বলছি 

.নিশ্চয মুঝতে পেয়েছ। সেট! থে কোথায় পৌছাচ্ছে এবং ফি 
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অবাছনীয় অবস্থায় হাটি করেছে, আমি কতক কতক টের পেয়ে 
বাকিটা জআন্দান্ধ করে এখনও আতঙ্কিত হয়ে রয়েছি, অবঞ্ত 
তোমাক জতে। ওয় পয়ে আর ভাকেন় হেফাততে ছেড়ে 

ছেওয়া চলত না কোন চিঠিকে, অথচ এমন একজন নির্ভর- 
ধোগ্য লোক পাচ্ছিলাম দা যাকে এমন একটা দায়িত্ব দিয়ে 
এতছুর পাঠানো! যার। আরও ঠিক করে বলতে গেলে 
খলতে হয় লোক ছিল, তবে বাড়তি লোক হিলনা, যে 

কয়জন ছিল তাদের এ তল্লা্ট থেকে নড়বার উপায় ছিল না 
একটা দিন। 

অথচ তোমায় বলবার কত কথ] | -পে্ট ফুলছিল আমার। 
শিক্ষা, সংস্কার বা! তোষার মনের স্বাভাবিক - প্রবণতা- যে 
জণ্ডেই হোক ভুমি একট! রাস্তা বরে চলতে রত করেছিলে। 
আমি তোমায় সেই রাস্ত! থেকে চেঁনে নিয়ে এসেছি । তোমায় 
ধর্মান্তরিত কয়েছি বললেও ভূল হয় না। কি জঙে এমন করা 
পেটা তোমায় ভালে! ফরে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে। 
তোমায় মাঝে মাঝে যে সব কথ! বলেছি, যে সব তর্কবিতর্ক 

হয়েছে আমার সঙ্গে, আমার পুর্বেকার চিঠিতেও যে কথা 
লিখেছি সে সব থেকে তোমার একটা! ধারণ! গ্রাতিয়েছেই 
জমি কি প্রত্যাশ! কমি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু সে 
ধারণাটা অসম্পূর্ণ হবার জন্তাবনা আছে, অর্থাং এই মনে করে 
তুমি বদে থাকতে পার যে ভুমি নিন্রী, মিরুপত্রব সেবাধর্ষে 
পাকা হয়ে উঠলেই জানার মনের অভিলাষ পুর্ণ হবে । জাষি 
সন্তষ্ট হব। এই রকম একটা! অসম্পূর্ণ ধারণা থাকার কারণ 
এই যে আমার সন্বদ্বেই তোমার বারণা্টা অসম্পূর্ণ, সেইজভে 
আমার পরিচয়! একটু পুণতয় করিয়ে দিয়ে আরম্ভ করি । 

*পুর্ণতর” কথা! আমি জেনে শুনেই ব্যবহার করলাম, 
কারণ আমার সম্পূর্ণ পরিচয়ট| আজও দিতে পারব না, একটু 
রেখে-ঢেকে দিতে হবে ? কিন্বা হয়তো দেওয়া! নাও দরকার 
মনে ফরতে পারি, তবে তার জণ্জে কিছু এসে যাবে না। 

টূনু, আমি আমার নিজের চেহারা! জার প্রস্কতিট! 
মনশ্চক্ষুর স।মনে দাড় করিয়ে দেখছি। শুক, রণ বড় বড় 
চুলের ছায়ায় বুখটাতে একট! শান্তভাব ; গায়ের রংটা গৌর, 
কিন্ত তাতে উদ্দ্বলতার উগ্রতা নেই--এই হ'ল আমার 
চেহান্বা। প্রন্ততির দিক দিয়ে আমি ছাভপ্রবণ, কড়া কিছু 
ঘলজে গেলে সেটাকে র্বহুত্েরর পঙ্ষে জড়িয়ে হাল্কা করে 
ফেলি অনেক সময়। এক একবার লোকের কাছে কিন্বা 
নিজের মনের কাছে ফ্ঠাং ছলে উঠে কিছু একটা করে বখি-_ 
যেমন এই রকমই একবার দ্বলে ওঠবার বৌকে তোঘায় 
বর্মাস্তরিত করেছিলাম ; কিন্ত মোটেয় উপর বাহিয়ে বাছিরে 
আমি শা্ভ। এমন লোক যে মিনীহ সেষার বেশী কিছু 
প্রত্যাশ। করতে পারে লঙ্ল| এমন খেয়াল আলতেই পারে ন! 
মনে। কিন্ত আজ তোমায় বলি, জামি অন্যের দাহতেই 
ডক, আম ঘে আগুন আমার দহন করে বাইয়ে তান প্রকাশ & 

কম ক্ষণিক জার আকশ্মিক হলেও ভিতয়ে সেটা অনির্যাণই 
রয়েছে। কিন্তু যেন তুল হুঝে! মা, এ আগুন আমান তৈস্ী 
নয়, পরস্ধ প্রাণের প্রাণ । অগ্রিহোত্রী ত্রাহ্ষণের নিষ্ঠা দিম্বেই 
আমি প্রকে জীইয়ে রেখেছি আদায় অন্তরে | এই আগুনের 
স্বক্ষা আমার সেই স্থুগে যে রুগটাকে নাম ঘেওয়! হয়েছে 
বাংলার অগ্নিয়ুগ । যেমন গালভর] নাম সে অঞ্ছুপাতে কাজ 

হয়ে ওঠেনি । তার অনেক ফারণ, আর সে ছঃখের গাল 
গাইবার এটা অবসরও নয়) তবে এটা খাটি সত্য যে বাংলার 
হুব-চৈতন্ত সেদিন অভায় অত্যাচায়ের বিরুদ্ধে কঠিন সংকল্প 
নিয়েই ধাড়িয়েছিল। সেদিন তার লক্ষ্য ছিল এক হিসেবে 
সঙ্কীর্ণ বঙ্গতঙ রোধ কর]। কিন্তু বঞ্ধপরিকর হয়ে উঠে 
দাড়াতেই তার দৃষ্টি হয়ে উঠল ব্যাপক, সে দেখলে মূল অভায 
অন্তত্র, অর্থাৎ পরাধীনতার মধ্যে। বাঙালী ভারতের জার 
সবাইকে ডাক দিলে, আগুন পড়ল ছড়িয়ে। 

এ ইতিহাসের এই পর্ধস্ত থাক টুলু। তুমি এ 
রসের রসিক না হলেও কতক কতক জান। এরপরের যা 

ইতিহাস তা আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক | ম্বাবীনতান 
সাধনা চলল, কিন্তু যে ধর্মকে আমর! বরাবর ভয় করতাম, 

তাই চুকে সাধনার বার! দিলে বদলে । আমাদের ছিল 
ঈতার ধর্ম _অভায়কারীকে করতে হবে হনন ; তার জায়গায় 
যা এসে উপস্থিত হ'ল তা সেই একই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করে 
থাকলেও একেবারে উপ্টো প্রস্কতির-_হুনন বা হিংসার সঙ্গে 
তার কোন সম্পর্কই নেই। জামর! চে&1 করেছিলাম, কিন্তু 
এই "জতিঙ্ীতলমলগ়ানিল”্র দেশে তারই হ'ল জর, আমাদের 
জাসর ছেড়ে সরে দ্রীড়াতে হু'ল। অর্থীকায় করব না, মদে 
আক্রোশেই আমি ভক্ত কবির রচনা! থেকে এই উদ্তিটুকু 
করলাম, তুমি রাগ করে! না কিন্ত; আমি তে! অহিংসায় 
বিশ্বাসী নয় ; আমর! যে আগুন ছেলেছিলাম সে তো! বুতুক্ষুই 
রয়ে গেল এ দিক দিযে, মনের হথে এটুকু আক্ষোশ বা যাগ 

“মা প্রকাশ করলে আমি যে আমান বর্ষের কাছে পতিত ছই। 
ঘাকৃ, এটুকু অবান্তর । আমাদের অনেকেই গেল ধ্বংস 

হয়ে। অনেকের বুকের আগমন গেল চন্দনশীতল হয়ে, 

অনেকে আবার নিজের বুকের আগুনে দগ্ধ হয়ে নিংশেষ হয়ে 
গেল। কিছু রইল বেচে, তার মধ্যে আছি আমি। আমিও 
দ্ধ, তবে নিঃশেষ হই নি, বুকের আগুন ছড়িয়ে বেড়াবান 
নেশ! নিয়ে আছি বেঁচে। 

কিন্তু লক্ষ্য গেছে বদলে । বদলে যাওয়া কথাটাও ঠিক 
নয়, এক লক্ষ্য ছিল, এখন হয়েছে অগণিত ; সুলের লে রক 
তো জাছেই। এক একবার যখন ভাবি, মনে হয় এই ঠিক 
হয়েছে। অঙ্ায়ের বিরুদ্ধেই আগুন ছ্বালানো কিছ অভায় তো! 
এ বিদ্রেশীর অত্যাচারের মধ্োই শেষ. হয়ে যায নি টুঙ্ু। ওটা 
আমাদের ছঃখের মূল, জাতিহিসেবে একটা তুসঙ্গত পর্িণতিন় 
অন্তরায় এটা! সর্ধাত্তঃকরণে স্বীকার কছ্ি, কিন্ত অভায ভে! 



চৈ 

এখানেই শেষ হয়ে গেল না? স্বার্থের আকারে, লালসার 
আকারে, সে তো! জীবনকে প্রতিনিয়তই নিম্পিঞ্ করে চলেছে 

-হেথায়, হোথায়) সর্বত্রই । অভ্ায়ের তে স্বাধীনতা 
পরাধীনতা নেই। সমাঞ্জে অভ্াম্ব-_নীচে থেকে যার! তোমার 
জীবনকে ভুন্ধর, সহনীয় করে তুলছে, ওপর থেকে তুমি তাদের 
পল্ভয় চেয়েও মীচু করে রাখছ ? বর্মে অভায়, উপার্জনের ক্ষেত্রে 
প্রবল অভায়_ বেশী চুর না গিয়ে গঞ্জভিছির কতাপাড়া আর 
ঘন্তির তারতম্যট1 মিলিয়ে দেখো, হীরকের জন্দের দৃষুটা মনে 
কয়ে, গর্ভের বোঝার ওপর করলার বোঝার চাপে ওর মাকে 

পুতরুখ দেখবার আগেই চোখ বুজতে হ'ল। রাজনীতির 
ক্ষেত্রে অভ্ভায়__সেখানে সাধ্যের নামে যে কত বড় বৈষম্য 
মাথ। উচু করে চলেছে তার হিসেব হয় মা। এ সব শুধু 
আমাদের দেশের ব্যাপার নয়, স্বাধীন পরাধীন সব দেশেনই। 

মানুষের ছুটে! বড় বিভাগ স্বাধীন আর পরাধীন নয়-- 

অত্যাচারী প্রবঞ্ক, আর অত্যাচরিত প্রবফিত। এখানে 
আবার ভুমি জমায় ভূল বুঝতে পার, মনে করতে পার যে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে জায়গা না! পেয়ে আমরা বাজে কানের 
বড়াই করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। মোটেই নয়। আমরা 
জানি স্বাধীনতা অর্জন করব আমরাই, ও রত্ব কেউ হাতে তুলে 
দেয় না--_ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈব চ। সব চেয়ে বড় অক্কায় এক 
দিন আমরাই সব চেয়ে বড় আগুন ছেলে দঞ্ধ করব, ইতিমধ্যে 
আমাদের ছুতাশনে ছোট ছোট আহতি চলতে থাকবে। 

অগ্রিছোত্রী ছোট ছোট ইদ্জধন দিয়ে প্রতি দিনের আগুন রাখে 
ছালিয়ে-__-তার পর একদিন বিশেষ ইদ্ধনে করে বড় বজের 

অন্ুষ্ঠান। 
তোমাদের মাষ্টারমশাইয়ের একটা পূর্ণতর পরিচয় পেলে 

টূঙ্ছ। এবার তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা যে কি তার 
বোধ হয় কতকটা আন্দাজ পেযেছ। ব্যাপারটা আরও একটু 
কা করি। 

আমি এই রকম একটা আছুতির আয়োজন করেছি 
লক্প্রতি ; খনি অঞ্চলে আমি অশান্তির আগুন ভ্বাললাম। নানা 

কারণেই ভেবেছিলাম একেবারে বাড়াবাড়ি না.করে বীরে 
স্ুস্থেই এগুব- সেবার মব্যে দিয়ে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, যেমন 

ভোমায় দিয়েছিলাম নির্দেশ, কিন্ত হীরকের জন্মের দৃষ্ট। 
আমার বুফের আগুন দাউ দাউ করে ছালিয়ে দিয়ে আমায় 
ঘরছাড়া! করে নিয়ে এল এখানে । আমি এখন ঝরিয়-অঞফলের 
প্রকট জায়গায় । দিনচারেক আগে ছিলাম কাতরাসগড়ের 
দিকে, সেখানে কয়েক! খনিতেই ছালিয়ে দিয়েছি বিভ্রোহ্ের 
আগ্তম। কিছু লোককে পুক্ততে হ'ল, তা৷ পুড়ক, না হয় 

আরও কিছু পুড়বে, তাত! কিন্ধ আর সবাইয়ের জন্ে মাহুতের 
অধিকার অর্জন করে দিয়ে যাথে। এখানে এসেছি, ছ'পাচ 
হ্বিনের মধ্যেই ছলবে আগুন, তার পর অন্ত প্রান্তে, তার পর 
আবার অভজ্র- বাংলা-বিহারের বিরাট খদি-চক্ষে আমি 
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আগুনের মাল! ছালব, বড় দামী মাল! টুলু, অগ্রিমূলোন্র অগ্জি- 
মাল্য বলতে পার । ক্ষমা করতে পারি বর্দি কথ! পাই যে 
যাঙ্গযকে ওর! মানুষের মর্ধাদ! দেবে- ওদের এলাকার 

হকের মায়ের মত ব্বত্যু, চরণদাসের মত ধ্বংস, আর চম্পা 
মত অবোগতি আর সম্ভব হবে না। কিকরে করছি কাজ? 

বছদিন থেকেই আমি আছি এ কান্ধে- অবনত মূল কাজের লঙ্গে 
সঙ্গে জনেক জায়গায়ই তোমার মত খাট্িদার বসিয়ে 
রেখেছি, জনেক দিন থেকে, যখন কাজ আরঘ্ত করী দরকার 

বুঝলাম তখন আর বিশেষ বিলম্ব হ'ল ন]। 
এবার তোমার কথায় আসা ঘাক | কোন এক সময় তর্ক- 

স্থজে তুমি আমায় জ্িজেস করেছিলে আমি শক্তিপুদধায় 
বিশ্বাসী কিনা । তখন অন্ত রকম উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্ত 

আন তোমায় বলি আমার যত শঙ্ডিলাক জআাছে কে? 

আমার থঙ্জের তুচ্ছ বলিতে পিপাসা মেটে না তার চাই নন্ব- 
বলি। আজ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কিন্ত এর আগে অনেক 
জায়গাতেই আসন পেতেছি আমার । অনেক বলি পানে 

দিয়েছি মাহেক-_বাছ! বাছা । তোমাকেও সেই রকম একটি 
বলি করে তোযের করব, তার পরে করব উৎসর্গ, এই আমান 
অভিলাষ । তোমাদের মত বলি দিলেই তো! আমার সিদ্ধি 
হবে বিয়া, অযোথ। 

তোমায় তিনটি কাজ দিয়েছি--সেবা জার শিক্ষা অঙ্গের, 

তার কতদৃর কি হয়েছে আমি অল্প অল্প খোজ পাই টূলু, কেমন 
করে সে রহ্স্ত এখন ভাঙব ন|। অআখসর পেলেই তোমার 

ওখানকার চিআটা মনে মনে একে নিয়ে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে 
থাকি, কি সে অপরূপ ছবি | এর আগে তোমায় লিখেছি 
তোমার আমি ধর্মাস্বরিত করেছি, কিন্ত কৈ, তুমি তো সেই 
সন্ত্যাসীকে সন্ন্যাসীহ আছ, শুধু এক লৃতন রূপের সঙ্্যান। 
তুমি গৃহহীন হয়েও গৃহী নির্বিকার চিতে চম্পাকে দিয়েছ 
পাশে ঠাই, সন্ভানহীন হয়েও ভূমি যেন জনকের প্রতীক মূর্তি 

হয়েই হবীরককে নিয়েছ নিজের বুকে তুলে । তোমর! সর্ধান্ঃ- 
করণে পিত:-জননী-পুত্র, অথচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পফিত। দেছাতীত 
তদ্ধ লপ্বন্ধের_স্থত্রে বাধা তোমরা তিন জনে । এমন অপরূপ 

জিনিষ জানি কল্পনায় আনতে পারতাম নাঁ নিজের দরকারে 
কে যেন ঘটয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এই জ্িনিষের ব্যাপক পুণতম 
রূপের খা! ভাবতে গেলে আমি আত্মহার! হয়ে ঘাই 
একেবারে । 

কিন্ত হয়তে। সের়প কোটবারই অবসর পাবে না, সেই 
কথাই বলছি £ 

আমার আর আর শিষ্যের সঙ্গে তোমার মনের প্রনেদ 

আছে বলেই এ জিনিধটি তোমার জীবনে সম্ভব হয়েছে । তুমি 
আরও শিশুকে বুকের কাছে টেনে নাও; আরও নান্সীর 
জীবনকে কলুষমুক্ত কয়ে, চন্রণদাসের মত আরও যার! 
আছে তাঙ্গের এক এক করে তুলে ধরো! । এই তোমার ব্রত 

হোক, ফেনন। এই তোমার জীবনের সত্য । 



৬৬৩ 

ভব যে এর মব্যে একটা! “কিন্ত” আছে-_তোবায় জীবনের 
লত্যের পাশে পাশে যে আছে ওদের জীবনের সত্য। ওয়! 
ভোমায় দেবে ন! ছুশৃঙ্খলায় কান করতে । তাই সর্ধক্ষণই 

তোমায় ব্েনে রাখতে হবে যে য! কিছুই ফরতে যাও, ঘত 
শান্ত ভাবেই করতে যাও, পরিণাষ সংঘর্ষই | ভালে! ভাবে 

লোককে ভালে! হতে ছেওয়! ওদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, তাই হ্গি 

কাজ করে যাও তো সংঘর্ষ এক দিন আলবেই, প্রস্তুত তোমার 

প্রবাসী ১৫৫৩ 

উত্বয়-_ইঙ্গিতে অন্প কথায় এই লোক মারফত জানিও। হদি 

সাব্যাতভীত যনে করে! তোমায় রেহাই দোষ । 
আবি আরে! কিছু দিন থাকব অন্থপন্থিত | আশীর্বাদ নিও। 

ইতি-_মাষ্টারষশাই 

খসে ও 

নিতান্ত অস্বস্তিকর একট! পত্র- পড়ি! বুঝা যায় ন! 
অষ্টপ্রহরই থাকতে হবে । 'অনেক সময় আবার দেখবে যে অনুভূতি ভয়, বি্ময, আনন্দ বা নিরাশীর । হাতে করিঘা 
লংঘর্ষট! যদি প্রয়োজন বুঝে তুমিই আরম্ত করতে পার তো টুপু অনেকক্ষণ তন্ধ হুইয়া বসিয়া রহিল, একট! চিঠি পড়ার 
সেইটেই শ্রেয়: | সংঘর্ধটা হবে ওদের সঙ্গে কিন্ত কাদের পক্ষে এত বিলম্ব হইয়! গেল যে লোকটি উঠিয়! আলিয়া! দরজায় 

নিয়ে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। খনির লোকেদের সঙ্গে দীড়াইল, এবং তাছাতেও টুলুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে না 
বনগ্রাণ দিয়ে যেশো ধীরে বীরে | দেখবে কি ওদের প্রাণ, 
কত মেশবার মুগ্যি ওর, কত অজ সাড়া দেয় । ওদের কাণে 
বন্থয্যত্তের মন্ত্র দাও, নিজের অধিকার সন্বদ্ধে ওদের লচেতন 
করে তোলে, দেখবে ঘখন সংঘর্ধ হবে তখন, যার] গুদের 

মান্য বলে হানলে না, এক কথাতেই তাদের বিরুদ্ধে মাথা 

থাড়! করে উঠবে। কিন্তু এই সংঘর্ধে তোমার আতিক বা 
নৈতিফ বিজয় নুমিশ্চিত হলেও যে দৈহিক ক্ষেত্রেও তুমি জয়ী 
হতে পারবে এমন তো! বজ। যায় না। কাতরাসগড় অঞ্চলে 

আমার একজন বিশিষ্ট শিষ্যকে হারালাম একদিন, বলি তুলে ১ 
দিলাম জার কি, তোমাকেও তো! এ পর্িণামেন্র জনে তোয়ের 
থাকতে হবে। | ৃ 

এই সঙ্গে আর একটা! কথ! বলে রাখি, ফাকে আগে যেতে 
হবে কে জানে, ছয় তো আমিই আর বলবার সময় পাব না।, 
আমার টেবিলে অনেকগুলি মোট! মোটা ইংরেজী বই আছে, 
বছ নধ নব “ইজমে'র অর্থাং মতবাদের বই । আমার সব পড়া, 

তুমিও হয় তো পড়েছ কিছু কিছু, তাই থেকে যনে একটা 
ধারণ! জন্মে যেতে পায়ে আমিও কোন এ্রফটা মতবাদের 
ঘ্বাস। না, মোটেই নয়, এখানে আমি একেবারে মুক্ত যেখেছি 
নিজেকে; আর তুমিও চিরদিন রেখো । দেখলাম মতবাদে 
জঙ্চিয়ে থাকলে তার মধ্যেকার গলদগুলোকেও জড়িয়ে থাকতে 

হয়। আঙজগ আমি খনি নিয়ে পড়েছি, কয়েকটা কারণে জমি 

খনি-গত অঙায়ের সামনে এসে পড়েছি বলে, কোন “ইজমে'র 
দাপত্ব করছি না। এর আগে অঞুত্র করেছি ফা, আজ 
এখানে জাবার কোথায় জুযোগ পাব অভায়ের ফোম অভিনব 

রূপের লামমা-সামনি হতে কে জানে? তখন ধ্বংস 
করবার অতে শক্তি-পাবনা করব মব ভাবে । এই আবার 
ত্রত। 

এই শক্তি-সাধনার মধ্যে দিয়ে, শতিমভতার জন্তই, ভ্রান্তি 
অভায় তো! আমার নিজেন্র মধ্যেও এসে বাসা! বাধতে পারে, 
তখন ছি্বধস্তার যত নিজেকেই বলি দেবার শক্তি যেন অব- 
পেষে কালে একটু । 

পারায় প্রশ্ন কিল --“ছুয়ে গেছে পড়া চিঠিট। ?” 

টুলু কিরিয়! চাছিল, উত্তর করিল-_ষ্থ্যা,.হয়ে গেছে।” . 

“কি ধলব তাকে? লিখে দেবেন কিছু ?” 
টূনু একটু চুপ করিয়। থাকিয়! উত্তর করিল --“বলে! ষেমন 

লিখেছেন সেই রকমই হবে,” 
চিঠিটাতে আবার দৃষ্টি নিবন্ধ করিল; পড়িতেছে না কিছু, 

ভাবিতেছে। একটু পরে যখন চোখ তুলিয়া! তাকাইল, দেখে 
লোকটি মাই। ভাক দিতেও যখন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন 
টুর ভাল করিয়া সন্বিং ফিরিরা আসিল । 

' লোকটা চলিয়া গেল নাকি? আহার মন! করিয়াই? 

আর সামনে রাত্রি | এতক্ষণে আর একট কথ! মনে পড়িল, 
বেশতৃষায় লোকটা! কুলি-কারছুন বলিতে যাহা! বুঝায় অনেকটা 

সেই রকম, বারাঙ্গার পাল! অন্ধকারে মনেও হইয়াছিল সেই 

রকম টুলুর ; এখন কিন্তু হঠাৎ মনে হুইল, দরজায় আসিয়! সে 

যখন ফ্রাড়াইল, ঘরের আলোয় টুলু যেন তাহার মুখে ভদ্রশ্রেখীর 

ফমনীয়তা লক্ষ্য করিয়াছিল । বড় অভ্মনক্ষ ছিল, তখন 
ভাবিয়! দেখে নাই এতটা] | এখন মিঙ্গাইয়া মনে হইতেছে-__ 
হ্যা, ঠিকই তো! তাই। 

আর ভগ্রই ফোক, কুলি-কারকৃলই হোক, প্রইভাষে 
অনাহায়ে গেল | মনটা] বড় খারাপ হুইয়! গেল।' তখনই 

বাহিরে গিক্া খানিকট। ভাকাভাকি করিল; একবার গঞ্জের 

দিকে একবার বালিয়াক্ির পথে খানিকটা! আগাইয়াও গেল, 
কোনরকম লাড়া না পাইস্! ফিরিয়া] আপিয়া বিছানায় শুইয়! 

পড়িল। 

এরই লইয়া মনের খু'তখুতামিটা কিন্তু অল্প সময়েই কাটিয়া 
গেল। একটু মনস্থির কৰির] ভাবিতেই বুঝিতে পািল-_ 

নিশ্চয় মাষ্ঠারমশাইয়ের এই রকমই নির্দেশ ছিল-_তা না 
হইলে এমন বেখান! কাছ কেন করিবে লোকটা? চিঠিটা 
পাঠাইতে মাষ্ঠাকমশাই অতিরিক্ত সাবধানতা! অবলম্বন কর্জিস্বা- 

ছেন, একটা ফালতে! লোক বাসায় থাকিয়া কাহারও দুটি 
স্লাকর্ষণ করে এটা নিশ্তন্ব চান লা তিনি । অনুক্োধ করিলেও 

ভুমি আহার প্রত্যাশার কখা গ্বানলে এবার । ফি তোরা নিকষ থাক্িত না!। চছুয লোড) ুখোগ অুবিয়া অন্থাযোধ 



চৈত্র 

করিবার অবসরই ছিল না। টুঙু আর এদিকটার মন দিল না, 
শুধু মাষ্টারমশাইয়ের পার্থচরদের চারি দিকেও কতটা রহস্য, 
সেট! উপলদ্ধি কধিয়। তাহার চিগ্তাটা আবার তাহাকে গিয্াই 
আশ্রয় করিল । মাষ্ঠারমশাই তাহ! হইলে একজন বিপ্লবী ! 
টঁলুর প্রত্যক্ষ জান নাই, তবে শোনা আছে বাংলার অধিমুগের 
কফথা- আলিপুর বোমান্র মামলা, অরবিষ্য, বানী, উল্লাসকর ; 

কুদিরাধের ফাপি, গীত! হাতে করিয়া! নাফি ফাসিকাষ্ঠে ওদের 

সবাই উঠিত; কে একজন, নাম মনে পড়তেছে না ফাসির 
হুকুম থেকে ফাপিকাঠে ওঠার কটা দিনের মধ্যে নাকি ওজন 
বাড়িয়া! গিয়াছিল। টুলু যখন স্কুলের নিচের ক্লাসে তখন এ যুগ 
অস্তমিত তখনও কিন্ত গানের দ্ধের রহিয়াছে আকাশে-বাতালে, 
_মেঠে সুরের ছটে: লাইন এখনও কাণে লাগিয়া আছে টুলুর 
--একবাণ বিদায় দাও যা, ফিরে আসি, ভাই কানাইয়ের 

স্বীপ চালান মা, ক্ষদ্িরামের ফাপি।” যতীন দাপও এ পন্থীই 
ছিল না? চৌধষটি দিনের দিন জেগে অনশনভ্রতে প্রাণ দিয় 
অক্কারের বি€দ্ধে শিক্ষল আক্কোশ মিটাইয়া গেল। 

যত নাম মনে আছে সবার একটী বিরাট মিছিল টুলুর 
চোখের সামনে দিয়া ধীরে ধীরে অনন্তের পানে মিলাইয়া 

গেল। গৌরবে কতবার বুক গেছে ভরিয়া, আজও যায় | 
কিন্ত তবুও অব্বস্ভত বোধ হইতেছে মাষ্টারমশাইয়ের এই 

নুতন রূপের সামনাসামনি আপিয়া। বাছাদের লইয়া এক দিন 

বাঙালী হুইয়। জগ্গানোয় আসিত গৌরব-_ আছও আসে-. 
তাছাদের একজণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আগিয়! মনট! 
যাইতেছে যেন সঙ্কুচিত হইয়া, ভয়ে নয় অশ্রষ্ধাতে ত নয়ই, 

তবে কিসে? | 
এর উত্তর টুলু খুঁজিয়া পাইল না তবে এটা বুঝিল যে 

বাহাদের বুকে এত দ্বালা তাহাদের সহিত সমান তালে পা 

ফেলিয়া! চলায় মন তাহার সায় দিতেছে না। আগে কতবারই 
যেষন মাষ্টারমশাইকে পরিহার করিতে চাহিয়াছে-- শ্রদ্ধা 

সত্ত্বেও, আজও সেই রকম একটি দিন আসিয়াছে__-আজ, এই 
চিঠি পাওয়ার পর শ্রদ্ধা যখন আরও কানায় কনার পূর্ণহ্ইয়া 
উঠিগ্বাছে মাষ্টারমশাইয়ের নির্দেশের অমর্ধাদ। করিয়! তাহাকে 

ছাড়িয়া যাওয়া ধখন মিজ্জের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতই 
অসম্ভব । 

মনে তো! পড়ে ন! এত বড় জশান্িতে টুন আর কখনও 
পড়িয়াছে কিনা। সমন্ত রাতটা এই ভাবেই কতকটী_অশিত্রার - 
মধ্যেই গেল কাটির! । 

সকাল থেকে আবার কাজের মধো চিন্তার উগ্রতাটা 
অনেকটা যিলাইয়! আপিল । আজকাল কিছু কিছু কাছ 

থাকে হাতে; নিতান্ত দরকান্বী যে কাঙ্ছই এমন নম, তবে এটা 
ওট। সেটা দিয়! একটা রুটিন গড়িয়া লইয়াছে ; সময়টা কার্টে 

এক রফম করিয়া, সক়ালে বুড়ীর হরে গিয়া ছেলে আর 

ঘেয়েটকে ভোলে, দুড়ী হি উঠিয়া পড়ে একটু-আধট গজ হয়, 

জব-অন্্যাস ৬৬১ 

ঘুড়ীযর় জীবনের ঘদ্দি সে রড়ম কিছু আসিয়া পড়িল তো 
অনেকখানি; তাহার পর ছট্টকে লগে করিয়া যায় 
বনমালীর বাসায়। বেশ বড় একট! জটলা হয়, এদিকে, 
একা তিন জন), ওদিকে বনমালী, চম্পা, প্রহ্লাদের যে। 
জটলা! হয় হীরক আর প্রহলান্দের শিশুটিকে কেজে কছিয়া 
-_ছঠটিতেই ধীরে ধীরে চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে-_বিশেষ 
করিয়! প্রহ্লাছের শিশুটি আরও যত্ে আরও,হষ্ঠপু& হুই- 
যাছে, বেশী লোকের াহ্চর্ধে আরও বেশ চনমনে, খাটিয়া- 
ঘু'টিয়! লুকিয়া দোলাইয়! বেশ সাড়। পাওয়া! যার । এ বাসার 
আসল টান অবঞ্ হীরক । কয়দিনেরই বা? কিন্তু অপূর্ব- 

দুর হইয়া উঠিয়াছে। আর একে লইয়াই তে! জীবনের 
এদিকে পা বাড়ানে! টুলুর, তার এমন দেবশিশুর মত হইয়াও 

ওর জীবনের এ সুগভীর ট্রাজেভি সব মিলাইয়া একটা! অভ্ভুত 

মায়াজাল বিস্তার করিতেছে ছেলেটা । এই মায়ার জ 
এখনও ওকে লইয়া বেশী নাড়াচাড়। করিতে সঙ্কোচ হয় টুর, 

স্মেহটা প্রকাশ করিতে এক বরণের লজ্জা করে। চম্প! 
অনুযোগ করে-_“আপনি আমার ছেলেকে একটু কম আদর 
করেন-_ বেশই একটু, তা মিতিনের সামনেই বলছি, যদি মনে 

করে ছিংসে করছি ওর ছেলের তে! মাচার। সত্যি কথাটা 
বলতে ছাড়ব নাকি?” যেটুকু .করিতে চায় টুলু সেট্কুতেও 
বাধ! পড়ে, একটু কুঠিতভাবে হাসিয়া বলে “আদর বোববার 
মতন হোক একটু, এখন তে! কাদার ডেল! একটা তোমার 
ছেলে ।”...যুক্ত ব্যবহারের মধ্যে গ্রহ্লাদের বৌ আজকাল 
আর কথায় এড়ে না, ছাসিয়া বলে---“ততদিন তে। ওয় মা 

হিংসান্ ফেটে মরে যাবেক গো 1” কথাটা শুনিয়া একদিন 
বনমালী বুখটা সার করিয়া বলিল__হুর ছাওয়াল | তুর 
ছাওয়াল কেমন করে হ'ল আমার বুঝায়ে দে ক্যানে, উন 

মা বিয়ালো, তার ছাওয়ালটি হোলোক নাই; ছোট্বাবু 
উর ছাগুয়াল হোলোক নাই ; পেক্সাদর বৌ মাই দিছে, উচিয় 

লিলেন, ছাওয়াল ছোলোক নাই, তুর ছাওয়াল | কোন্ 
আইনের কোন্ বায়ায় আমায় বুঝায়ে দে কানে 1” 

বেশ হাসি পড়িস্বা গেল, তাফারই মধ্যে গান্ভীর্য রক্ষা 
কতবার চেষ্ঠা করিয়! চম্পা বলিল-_“তা তুই বা না বুড়া 
জলদি করে উর মাকে সগগে থেকে পাঠায়ে দিগে। আমি 

দিয় দিব তার ছাওয়ালঠকে ।” 

বনমালী রাগিয়াই গেল, হাত নাড়িয়! বলিল-_-তা সিটি 
মাই, ভূ ছোটবাধুকে দিয়) দে ক্যানে, উনি.'লিলেন, ওর 
ছাওয়াল। দিখ খে! না, পরের ছাওয়াল নিষ্বা চোখ রাঙা 
গো। তুর ছাওয়াল তে] বিষ্ব! হলে তু নিয় যাস তুর শ্বতুর- 
বাড়িতে ; ই, আমি দিখবো 1... 

ছেলে লইয়া নাতনী ঠাকুরদাহার বাকৃবিতগ! একছকম 
নিত্যকার ব্যাপার হইয়া ধরাড়াইয়াছে। সকাল বেলায় এই 
রমযটুক লু রহস্যের মধ্যে. দিয়া কাটে পরই ভাথে। 
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এর পরে বেশ একটু শক্ত কাধ হাতে লইযাছে। নাঠায় 
মশাইয়ের বাসার সঙ্গে দেয়াল দিত খেয়া! বেশ খানিক! জমি, 

,লেটা শাকসব্জির বাগান কর্সিষে। বনষালীকে লইয় 
মেহমতে লাগিয়া যায়, কোদাল চালানো, ঢেলাভান্তা, আল- 
বাধা, ভাগাভাগি ক্ষযিয়া সবই করে; ছেলে আর মেয়ে 

লাহাষ্য করে । বর্ষা আসিতেছে, তাহার আগেই তৈয়ায় করিয়া 
ফেলিবে বাগান, রৌস্র যতক্ষণ না নিতান্ত কড়া হইয়া! ওঠে 
ততক্ষণ লাগিয়াই থাকে, মাঝে একটা ছোটখাডো বৃষ্টি হইয়া 
গেছে, জনি! নরষ থাকিতে থাকিতে যতটা অগ্রসর হওয়া 
যায়। 

ক্লাছিটুক 'অপনোদিত হইয়া! গেলে স্নান করিয়া ঘরে 
ঢোকে । আজকাল হোষিওপ্যাথির ্রিকে একটু ধোক 

গেছে ; বুভ্ভীর আরোগ্যের ব্যাপারটী। চম্পা এক গুণকে সাত 
গুণ করিয়া বছিতে 'রটাইয়াছে, ছুচার জন করিয়া জুটিতে 

আরম্ভ করিয়াছে, এই সময়টা]! বই দেখিয়া! দেখিয়া তাহাদের 
ওষধ বিঙগি করে। তাহারা চলিয়া যাওয়ার প্রায় সঙ্গে 

লঙ্গে তুড়ীপ নাতনী হীরককে আনিয়া হাজির করে। 
টূলু কখনও এ করমাসট1 করে নাই, এতে ছুটি শিশুর মধ্যে 

লে পক্ষপাতিত্বের ভাবটুক্ ফোটে তাহাতে তাহাকে সন্থুচিতই 
করে একটু ॥ কিন্ত তবুও ব্যাপারটুকু নিয়মিত ভাবেই হৃইয়! 
আসিতেছে । টুলুর মনে হয় চম্পা যেন ওং পাতির়া থাকে, 
ঘরটা খালি হইতে দেবি, হীরককে দেয় পাঠাইয়া | বুড়ীর 
মাতনীকে বারণ করে না, তবে চম্পাকে একদিন এই সময় 
কল] পাইয়া বলিল। চম্পা একটু বিশ্মিতভাবে চাছিয়! 
থাকিয়াই হাসিয়! উদ্ভর করিল--“বেশ যাহোক । আমায় 
আপনি এতই বেয়াক্েলে ভাবেন? সত্যি আমি এতই ছিংসুটি 

নাকি 1.""মিতিন দেয় পাঠিয়ে; আমি বরং বারণই কমেছি 

ক'দিন--উনি এখন একটু বই-টই নিয়ে থাকেন, কাজ নেই 
পাঠিয়ে 1 ্ | 

বুড়ীর কাছে কি একট! কাজে যাইতোছিল, চলিয়া! গেল। 

ফিরিবার সময় আর একবার আলিল--“ন| হয় যাব নিয়ে 
হীরককে ?” বলিয়! খুব অঙ্গ একটু হা'লির সহিত টুলুর মুখের 
পানে চাহিয়া রছিল। 

পরীক্ষার সুক্মতায় টুলু মনে মনে একটু হাসিল, ঠো্টেও 
তাহার শ্রকটু আভাস আসিয়া পদ্ধিল, কিফিং অবহেলার ভাব 
দেখাইয়া! বলিল---“থা-_ক, কি জার ক্ষতি করছে ?” 

“না হয় বারণ করে দোষ মিতিনকেই ?” 
শ্রবার় টুলু হাঁসিয়াই ফেলিল, কথায় কিন্তু পর্লাভবট! 

খ্বীকার করিল ন!, বলিল--”তোমায়ও যেন *ঠাং জিদ বেড়ে 
গেল চম্পা, প্রহলাদের বৌয়ের কষ্ঠ হযে না বনে? পাঠিয়ে 
দেয় বেচারি-**” 
স্বীকার কছিতে চায় বা) চম্পা, যে সব চেয়ে বেশী 

হানে কথাটা, ভাহায় কাছেও-অন্, তবে লত্যই স্বীক যেন 

মায়ার হুতন নূতন তন্ত বুনিষ্বা চলিয়াছে ভাছান় চান দিকে । 
বেশ মোট! মোটা ফুলতোল! গোটা ছই কাথার উপর 
শোয়াইয়! দেয় যেয়েট, নিক্ষে প্রায় থাকে না, ভাইয়ের সঙ্গে 
খেল! করিতে চলিয়া! যায়। টুলু পড়েই এই সময়টা-_হোমিও-- 
প্যাথিই হোক বা অন কোন বই-ই হোক, মাঝে মাঝে 
ফিরিয়া ফিরিয়া চায় হীর়ফের পানে, হাত পা! মাক়িয়া) হাতে 
দিকে দৃষ্টি ফেলিয়! নিজের খেয়ালে একটা! একটান। শব করিয়া 
যাইতেছে- এক একবার হঠাং উৎসাহের জোয়ার নামে, হাত- 
পা ছোড়ায় অতিরিষ্ঞ ক্ষিপ্রতা আসিয়া যায়, একটানা! শবটা 
টৃফর! টুকর! হইয়! কাকলিতে ভাতিসা! পড়ে । এফ এক সময় 
চাহিতে গিয়া টুলু জার দৃ্রি সরাইতে পারে না_-কত নিশ্চিন্ত, 
অথচ কত অসহায় ও | এত ক্মপছ্থায়গার মধ্যে এত নিশ্চিন্ততা 
বড় বিশ্বপ্বকর, বড়ই করুণ মনে হয় টুলুয- আজ ওকে লইয়া 
কাড়াকাড়ি, কিন্ত কে জানে যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়! জাসিয়াছিল 
আবার তেমনি বিক্ষিপ্ত হুইম্া পড়িবে কি না। তিনটি 
আশ্রয়ের মধ্যে একটি প্রহলাদের বৌ, বাকি চম্পা আর টুল 
কি স্থিরতা চম্পার জীবনে ? টুলগুর জীবন তো আন্বও জনিশ্চন় 
--কোথাকার একটা কুটা, শ্রোতের মুখে কোথায় আসিয়া 
লাগিয়াছে, আবার ভাসিয়া যাইতে কতক্ষণ 1...সে আবার 
একটা! কুটার সহায়! 

আবার কখনও কখনও যনট! সংকল্পে হুইয়! ওঠে দৃচ। 
মা, যত যা-ই হোক, হীরককে ছাড়িবে না ও) যেমন ঝুকে 
করিয়া তুলিয়! লইয়াণছল, তেমনি করিয়াই বুকে ড়াইয়! 
রাখিবে, আর লব ব্রত যাক, এ একটি ব্রত সার করিয়া 
জীবনটা দিবে কা্টাইয়া ।**"আবেগের মাথায় টুলু উঠিয়া গিয়া 
শিশুর উপর দৃষ্টি নত করিয়া ফ্রাড়ার-মনে হয় এ 
নিশ্চিত্ততার ' অন্তরালে রহিয়াছে একট! বিশ্বাস--অবুঝ, কিন্ত 
অটল বিশ্বাপ। টুলুর হাতটা কখন্ যেন আপন! হইতেই 
গিয়া ওর ললাট স্পর্শ করে, জাশীর্বাদের বত একটি প্রতিজ্ঞা 
নাবিয়া সঞ্চারিত হুয় ললা্ে-_না, তুই নিশ্চিন্বই থাক, এ 

, বিশ্বাস আমি দোব না ভাঙতে... 

আহারাদি করিয়া একটু ঘুষাইয়া পড়ে, দ্রেশের চেয়ে 
এখানকার গরম ঢের বেশী, আলম্কটা কোন যতেই 
কাটাইয়! উঠিতে পারে না। উঠিয়া ছেলে জার মেয়েটিকে 
লইয়া! পড়্াইতে বসে । এই সময়! কাটে বেশ ভাল। শুধু 
বসিয়া পড়! রুখস্থ করানো নয়, জ্বন্ত তাহাও একটু কয়াইতে 
হয় কেনন! হুইটিই একেবারে অক্ষরজানহীন, ভবে বেশীর ভাগ 
গল্প বলা; গল্পের মধ্যে দিয়! ভূপরিচয়, দেশ-বিদেশের মাহুযের 
পরিচয়, ইতিহাল, বিশেষ করিয়া নিজের দেশের ইতিহাস, 
পু়্াণ-_ধতটুকু নিজের জান! আছে। যেটুকু বলে সেটুকু 
ওঘেন্স কাছ থেকে আবার শুনিয়া! লয়। বড় চমংকার লাগে, 
ছষ্ট স্কুটনোত্ধুখ মনের পরিধি কেমন ধীরে ধীরে হাইতেছে 
বাড়িয়া | সেই রকম একটি হুইটি করিয়। যেন পাপড়ি খোলা । 
ফুলের মতই যেন মনের একটা সৌরতও পড়িতেছে ধীয়ে 
ধীরে হড়াইয়! | এরই সময়টা টুলুয় লঘ চেয়ে ভাল কাষ্টে। 
শুধু একট! অভাব বোধ ধরিয়া! কষ হয় যে মোটে হ'জন এনা, 



--ফুলহৃঠির নীচে আরও গোর্টাকতক ফুটিলে বড় ভাল 
হইত। পড়ার দিক দিয়! ছটিকেই সেই “অ-আ হইতে আনম 
কদ্িতে হইয়াছে । তবে এদিকে টুঙু একটু বৈচিত্য আনিবে 
একটি ফ্লানকে ছুইটিতে ভাতিয়া! কেলিবার় জন ছেলেটিকে 
ছুটি দেওয়ার পয়ও মেয়েটিকে বসাইয়া রাখে। রাত্রে 
ভাহাকে একটু খার্টায়, ফলে এই অল্প দিদের মধ্যেই প্রথম 
ভ[গট! শেষ করিয়! সে প্রায় দ্বিতীয় ভাগের ক্লাসে আলির! 
পড়িল বলিয়া। বলে- তাড়াতাড়ি পড়িয়া! ফেলিল তাই, 
নফিলে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এক বই পড়া মুখ দেখাইবার 
জো থাকিত ? 

ভব্র জীবনের উপর একটু,এই শিক্ষার স্পর্শে বেশ একটু 
মর্ধাদাঞ্জান হইয়াছে । 

টূলু কিন্তু এ ভানটা একটি সীমার মধ্যে জাবদ্ধ রাখিবার 
চেষ্ঠা করে। বিকালবেলা ওদের একেবারেই দেয় 

খপ ও জাখরণ ৬০৩ 

জষে, ভবে ভিক্ষে-ভিক্ষে জাতীয় নয়। প্রা ছুটিতে পরিচ্ছয়, 
ওয়া প্রায় লেইয়াপই, এদের দেখিয়া যদি সামাড একটু ই্র়- 
বিশেষ হইয়া! থাকে, কিন্ত পাছে পরিচ্ছন্ছতার জু এক্ষেত্রেও 
মর্ধাদাজান ওঠে জাগিয়! সেন্ড চুলু প্রায় সরধক্ষণ থাকে কাছে 
কাছে, যদি বাহিয়ে যায়, চম্পাকে বলিয়! বায়--”একটু লক্ষা 
রেখো, কাপড় একটু করগা বলে ওদের মনে নয়লান্স না ছোপ 
ধন়ে।” 

সন্ধ্যায় সময় সকলে কাঞ্চমতলাটিতে জড়ে। হয় 
এই এখন সমস্ত দিনের রুটিন, খুব বেশী কিছু না হোক 

তবুও খানিকটা! কাজ আছে। সেই প্রথম সপ্তাহের বন্দী- 
জীবনের জড়তা গিয়া উদ্ধষের খাশিকটা পথ তো অন্তত 
পরিষ্কার হইয়াছে । সর্বোপরি আছে একটা! আশা, নুতন যে 
জীবনকে অবলগ্ধন করিল তাছার একট! তবধ/তের স্প$তর 
হবি। 

ছাড়িয়া। মনে বেশ একটি ভূ জাপিয় উঠিতেছিল, মাষ্ঠার- মশাইছেন্ব 
আগেকার সঙ্গী-পঙ্গিমীর! আলে, সেই রকম জোর খেল! চিঠি এই তৃপ্তিটুকুকে যেন গ্রাস করিতে বসিল। জ্রমশঃ 

স্বপ্ন ও জাগরণ 
শ্রশৈলেম্কৃ্ লাহ! 

ভুলিনি বছু, ভুলিনি তোমায়, ভুলিনি আঞো, 
আমার উতল সনুদ্র-বুক উৎলি রাজে। 
আনন-সম, বেদনার লম, স্বপ্র-সম, 
আমার আশ! ও আমার রাশ, নিরাশ! মম। 

সবার বেঘনা--.-আমার বেদন। ; সবার বাকা 

আমার ছঃখ তাই ত এমন স্ষ্টি-ছাড়]। 
হদয়-অতলে বিরাজিত চির চাদের ছবি, 

আকাশের গান তাই জামি গাই ধরান্ব কবি। 

আছে সংসারে কর্ণ-রুখর চপল দ্রিন। 

নাই কি শান্ধ মধুর রাজি ্বশ্ম-লীন ? 
আসে পুিষা, প্লাবিয়! পৃথিবী জ্যোতঘ! ফোটে, 
জীবনের এই অশ্র-সাগরে তুফান ওঠে। 

বার সঙ্গে যেখা আমি এক-__দিবস সেথা, 

প্রতি বুহুর্ত কানে কোলাহল পূর্ণ যে ভা। 

বিজ্ঞনে গোপনে রজত-রজনী আবনে আসে, 
আফাশ ধরার ছুরত্ব ঘোচে, চন হাসে । 

জনতা-বিহীন নিতৃত নিলীথে- যেখানে একা, 
হে আবার চা, তোমায় আমায় সেখানে দেখ] । 
ভুর্ঘ্য-তপ্ত ধরদী শীতল শিশির ধাচে, 

ঢুমি আছ আর আবি আছি, আর কি-ই বা আছে? . 

জাতিয় জীবনে ঝোয়ার এলেছে বাধন-ভাভা, 
উদ্ি-উতল ধৈ থৈ জল, নাইকো! ভাঙ।। 
এ কি স্পন্দন, এ কি জগ্ুভূতি, কি বিশ্বন্ব | 

উচ্ছল শ্রোতে ভেসে গেছে ছুরে সর্ব ভয়। 

সকলের সাথে মাটির স্পর্শ পেখায় ল'ভ, 

উদ্দিত দেখি সে মৃতন আকাশে নূতন রবি। 
সবার মাঝারে আপনারে তুলি আয়ছারা, 

আমার তছ্ছে কি নুম্ব জাগায় দুতন সাড়া। 

জীবন ভন্গিয়। দিম-রান্রির চলেছে খেলা, 
কখনো সেখায় পৃণিন!, কতু প্রভাগ্ত-বেলা । 
সম্ভ্য ঘদদি এ পৃথিবীর নব-নুর্ষ্যোঘয়, 
আমার রাতের চাদে প্র মিখযা নয়। 

নব-জাগরণে জেগে ওঠে হেখ! নুতন প্রাণ, 
সবার কঠে ক মিলার়ে গাই যে গান । 
বড়ত নুয়ে নুতন বুগের সন্তাবনা, 
অনুভব কন নব-জীবনের উদ্মাদন]। 

আকাশ আকুল, নায়া-মঞ্তুল চৈত্র-মিশ, 
জীবন-ভাসানো জ্যোৎক্গা-প্লাবনে ছায়াই দিশা] । 

২ হাদি-সহূর উখলে ভোমার দুহুর ছবি, 
ছে আমায় চাদ) আমি ধে তখন তোঘান্ন কবি। 



বাঙ্গলায় মথদৌরাত্যের বিবরণ 
ঞীদীনেশচজ্জ্র ভট্টাচার্য্য 

১৬৬৬ এ্রটীয় লনে বাঙলার বিখ্যাত নবাব লায়েস্কা থ 
জাটগ্রাম্ জয় করিয়া যঘ-ফি2্রিদির চরম শান্ধি বিধান করেন 
এবং যাঙ্গালী জনসাধারণ প্রায় অর্ধশতা্ী ব্যাপী দ্বারুণ 
অত্যাচার হইতে রক্ষ! পাইয়া! শ্বস্ি নিঃশ্বান ফেলিয়া! বীচে। 
চজজিশ বংলর পূর্বে শ্রদ্ধের এ্ীঘছনাথ সয়কান মহাশয় পারল্- 
ভাষায় লিখিত প্রামাণিক ইতিহাস হইতে চাটিগ! বিজয় ও 
চাটার ফিন্রিদ জলঘবদাদের বিবরণ প্রকাশ করেন। 
(এ.4.9. 9. 1907, 100. 405-25)। কিন্ত বাঙলার ইতি- 

হালের এই তমগাচ্ছর যুগের পূর্ণা্ ধিবরণ এখনও লিখিত হয় 
নাই। কারণ, মঘদৌরাক্তের দুদীর্ঘকাল ব্যাপী বাটিক মির 
বঙ্গের প্রায় ধরে ঘরে যে করুণ অবস্থার সৃটি করিয়াছিল রাক্গ- 
ঘ্র়বারে তাহার প্রন্কত স্বৃভাপ্ত পৌঁছিবার অবসর পায় নাই 
প্রবং অধিকাংশ স্থলে প্রজার বিলোল ক্রুদনধ্বনি আকাশে 

সাময়িক তরঙ্গ তুলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, ক্ষচিৎ তাহার স্বৃতি 
তৎকালীন সমাজ-ছদয়ে জাগরক থাকিতে সমর্থ হইয়াছে । এ 
বিষয়ে জামাদের সংগৃহীত জজ্ঞাতপূর্বা কতিপয় ছিম্নপত্রের 
বিষন্বণ প্রকাশ করার পূর্বে বঘদৌরান্থ্যের উৎপভির বিটি 
ইতিছান সংক্ষেপে বিস্ৃত হইল । 

পাঠান রাজত্ব কালে চাট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া! চতুঃ- 
শক্তির সংঘর্ষ উপহ্িত হ্য পাঠান, আরাকান, ভ্রিপুয় ও 
ফির্িদি। সোনারগার নুলতান ফখরুত্বীন মুবারক শাহ 
( ১৩৩৯-৪৯ প্রঃ) সর্বপ্রথম চাটগ্রাম জয় করেন। তাহার 
সময়ে অনেক বর্শবশিরাদি চাটগ্রামে নিশিত হইয়াছিল এবং 
ভাহাদেয ধ্যংপসাবশেষ সায়েস্তা থার সময় বিমান ছিল। 

(5.4.8.8. 1007, 0. 421 )। তখন হইতে চাটগ্রাহ 

* অনেকেই অবগত নহন *টট্টগ্রাম" শকটি আধুনিক এবং 
উনবিংশ শতবার পূর্বে তাহার প্রয়োগ ছিল না। চট্টগ্রামের 
প্রাট'ন এইহ।নিক ফপই *চাটিগ্রঘ' এবং সর্বত্র ভাহারই প্রয়োগ 
পাওয়। বায়। দমুজনর্ছনদবের ১৩৩৯ শকাফের মুজায় স্পষ্ট 
*চাটটিগ্রামাৎ" উতৎকীর্ণ আছে (ডঃ ভষ্টণালীর 11279098 
/9%14225 ০/ 717068, ০. 119 ও 01. ৬] অষ্টবায)। 

জরিপুষ্বাধিপতি ধন্য শিষ্যের ১৪৩৫ শফাষের প্চাটিগ্রাম- বি” 
মুত্র! আবিদ্ভৃত হইয়ছে। পাঠান যুগের একজন বিখ্যাত সংস্কৃত 
কোবকার *“অভধানতন্ত্র” রচগিত। জটাধষ ফেনী নদীর “নিকটে 
বসিঃ। গ্রন্থ রন! কযেন--হম্ম:হ)ও চাটি-প্রাঘ রগেই উল্লেখ দুষ্ট 
হয়। সংস্কঙ ভবায় নিবন্ধ এই সকল উৎকৃষ্ট প্রাণ ব্যতীত 
অসংখ্য বাজস! ও কালি ( “চাটগাম" ) গ্রস্থাদিতেও ইহার প্রয়োগ 
দুষ্ট হয়। পরে, ভত্রপ্রন্থে *৪উল” শবোর প্রয়োগ দেখিয়া *ট্গ্রা 
কম্সিত হইয়াছে ধবং দেশমাতৃকার উদ্বোধনে কবির লেখনীতে, 
*চট্টল।” সপে পৰিণতি হইপ্ভাছে। কিন্তু ঞরঁতিহামিক সম্পদে 
গযৃদ্ধ চাটিগ্র।হ রূপটি বর্জানীথ নছে। | 

পরবর্তী নামন্য় 

বাঙলার পাঠান রাজ্যের অন্তভূর্তি হয় এবং কালে চাটগ্রামে 
একটি ট্ষশালাও প্রতিটিত হইয়াছিল । ছনজমর্জনষেব, মহ্জ- 
দেব ও জালানুস্বীনের চাটিগ্রামী মুদ্রা আবিষ্কত হইয়াছে 
(1310866898]1 2 1)10217671278/ 158414274০7 ০716 ০1, 

07১, 119, 123-5)- ইহাদের তারিখ ১৪১৭-২০ সন মধ্যে। 

দশ বংসর পরে পলারিত আরাকানরাজ্জ “মেঙ, ছো-নুদ্” 
গৌড়ের জ্ুলতানের আশ্রয়ে চবিব্শ বংসর থাকিরা তাহার 
সাহায্যে রাঝ্যোদ্ধার কয়েন-__ইহা জালা দৃদ্ধীনের রাজন্বকালীন 
ঘটনা । আরাকানেয় ইতিহাসে পাওয়া যায় ৭৬৮ মধী সনে 
(১৪০৬ শ্রী: ) এ রাজা তংকালীন *চাটিগ্রামের উজীবের 

সাহায্যে গৌড়ন্ুলতানের আশ্রয় লাভ করেন। আরাকান- 
চাটএ্রাম-সন্বাদের ইছাই প্রথম ক্থত্পাত। চাটিগ্রামের ইতি- 
হাসের এই তমসাচ্ছন্ন যুগের একমাজ আলোকদাতা হইল 
আরাকানী ভাষায় লিখিত আরাকানের ইতিহাস গ্রন্থ এবং 
শতাধিক বর্ষ পুর্বে ১৮৪৪ সনে ফেয়ার ( [9118510) সাছেষ 
তাহ! হইতে যে অতি সংক্ষিপ্ত সারপহ্থলন করিয়াছিলেন তদ:ত- 
রিক্ত ফোন কথাই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ছয় নাই। পনের 

বংসর পূর্বে রেছুনে প্রকাশিত আরাকানের বিস্তৃত ইতিহাসের 
দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৪১৫) পাঠানম্ুগ হইতে বর্তমানক1ল পর্য্যন্ত 

বিবরণ সংগৃহীত পাওয়া ঘায়। ছন্দ-মালালঙ্কার রচিত ১২৯৩ 
বর্মাব্ধে প্রকাশিত “রখইও. রাজওয়াড, খছ-ক্যম্” অর্থাং 
আরাকানের নুতন ইতিহাদ আমরা সং করিয়াছি এবং 
তণধ্যে বহু নূতন কথ! আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে।1 আরাকান র়্াজ- 
গণ পরে ক্রমশঃ চাটিগ্রামে অধিকার বিস্তার করিলেও রাজ” 
উত্জীরের এই সামা সংঘর্ষে প্রজাপাধারত রশাস্িগঙ্গ হওয়ায় 

প্রমাণ পাওয়া! যায় না। গৌঁড়নুলতানের প্রতিতৃ চাটগ্রামের 

ণঁ সুলতান প্রেরিত বিশ্বাসঘ।তক সেনাপতি নাম .“উলুং 
খেও” .(পৃ. ৭) সম্ভবতঃ উলুঘ খার জন্থবাঙগ। মঘনরপতি মে - 

খারির প্রথম মুসলমানী উপাধি “অলিখ। (পৃ. ২০, আলি শা 
নহে)। ইছাদের তিনটি করিয়। নাম থাকিত, মঘী, পালি ও 
কাধি। ফার্সি নামগুল এই £- বসৌপু]. কলিম! ল! (পু. ৩১), 
মে, দৌল্যা (১৪৮১-৯১)--মা খু »1 (পৃ.৩৫)। মে ঞ, 
(১৪৯১ ৩). মহা,ম। (দ) স! (পৃ. ৩৬), মেওরন্ও৬ (১৪৯৩ 

৪ স্নোছি সা (পু. ৩৬), ছজেডগথু €১৪৯৪-১৫০১)- গকৃ- 

মোক্দৌল। স! ( পৃ. ৩৭ ), মেত, সাজ! ( ১৫*৯-১৩ ). ঈলি স. 
(পৃ ৩৮) মেওসোউ (১৫১৫). জল সাঃ খজাত ( ১৫১৫-২১)- 
ঈলি না! (পৃ: ৪১)। দেও ৩বেও, (১৫৩১-৫৩)- জীদুর্ধয-চজ্-মহা- 
ধর্ধ-রাজ।- জোক্'পৌকু সা পৃ. ৪৪)1 সিকান্দর শাহ প্রভৃতি 

প্রচি্খ আছে। ডঃ হকৃডৃত আরাকান-যাজ 
রঃ বাজলা সাহিত্য পৃ. ৬ ও 4:128.19.09. 194) 0, 94 
জঠব্য। | 



৬৬ ১৩০ 

উজীয়গণ অধাধে আরাকানের সহিত আছান-গ্রদান চালাই! 
আত্মরক্ষা করিয়াছে স্দেছে মাই। ১৬শ শতার্থী আরম 
হওয়ার পূর্বেই চাটগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালায় মঘনযপতি 

"রাগ! জয়ছদা” সন্ভাপগ্ডিত ভবার্দীনাধ দ্বারা “লক্ষণ-দিথিজয়” 
রচনা! করাইয়াছিলেন ।& 

“দিতীয়" বিগ্র জট্টাধর এরই সদয়েই ফেনীনধ্বীর নিকষ্টে চাটি- 
গ্রামের অন্তর্গত “দেবগড়” গ্রামে “অগ্থিধানতন্ত্র” নামক উৎকৃষ্ঠ 

কোষ রচম! করিয়াছিলেন । 
১৫১৩ সনে বিখ্যাত ভ্রিপুরনরপতি ধর্মাণিক) ( ১৪৯০- 

২৬) প্রথম চাটগ্রাম জয় করেন। হুসেন শাহার সছিত ধন্উ- 
মাণিক্যের যু্ধবার্ডার বিবরণ রাজমালার ছ্িতীয় লে বুদ্রিত 
হইয়াছে (নুলের পৃ. ২২-২৮)। ধভমাণিক্যের ১৪৩৫ 

শকাবের “চাউপ্রাম-জয়ি” মুত্র! আবিদ্কৃত হওয়ায় এই বিবরণের 
প্রামাণিকত! অক্ষ রহিয়াছে । হ্ত্তলিখিত প্রাচীন রাজমালার 
পাঠ হইতে স্পষ্ বুঝ! যায় রাজমালার এই অংশের রচয়িতা 
ধমাণিকোর মুত্রা দেখিতে পাইয়াছিলেন ৫ 

ভধতমাপিক্য রাজ! চার্টগ্রাম চলে 
চৌঞ্চস পাচতিস সকে গজব বাহুবলে ॥ 
“চাটিগ্রামবিগ্ধই' বলি মোহয় মারিল। 
গৌডেস্বর়ের সঙ সব ভঙ্গ দিয়া গেল ॥ (২১ পে) 

ধঙ্জমাণিক্যের বিরুদ্ধে অতঃপর ছুইটি অভিযান প্রেরণ 
করিয়া ছসেন শাহ বিফল ্ইয়াছিলেন- প্রথমটি নেতা! 
ছিলেন “গোরাই মঙ্িক”, সঙ্গে ছিল “বছতর় তরিবর গোমতি 
কারণ”।1 ১৪৩৬ শকে ধ্মাণিক্য কর্তৃক চাটিএরাম পুনবিজিত 

০ 

* বাঙ্গলা সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাসে রাজ! জয়ছন্দ ও 
ভবাশীনাথের বিবরণ ভ্রান্তিপুণ হইয়া! জাছে-পৃথক্ প্রবন্ধে 
তাহার সংশোধন আবশ্যক । জটাধরের পরিচয় শ্লোক এই ১. 
ভাঈীরখীং জলময়ীং জগভামধীশং, মন্দোদন্ীরবুপতী পিতরে। চ 
নত্বা। দরিপীযসবিপ্রকুলজঃ স জটাধরোসা-রাচাধ্য এতদকয়োদ- 
ভিধানতন্ত্রম ॥ ভীচজশেখর-গিরিপ্রতবান্তি চাটি-প্রাষে ফণীতি 
ভটিনী নিকটেহদসীয়ে। উৎপতিভূমিরপি দেবকড়াভিধানো।, 
প্রামোস্তি বন্ত পিতৃভূমিরতি প্রসিদ্ধ: £ জটাধবের বংশ ও “জতি- 
প্রনিদ্ধ" জন্মস্থান ব্ছকাল নিশ্চিহ্ন হইয়। গিয়াছে । অথচ তাহার 
গ্রন্থ বাজলার সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল। ভরত মল্লিকের 
ম/ঘ টাকার আমর! জটাধরের বচন উষ্ভঠ পাইয়াছি। 

পণ গোরাই মঙ্জিক নিঃসন্দেছই তৎকালীন মুনলমান চাটি- 

রর জাস্ত্বীর় “0707)81)0”-এর সহিত অতিষ্জ। ( 08:0- 
21701847696 5 25741 0. 28) তাহার প্রকৃত নাম 

রত! হীজ ও বাদল। বিকৃতি ইইতে উদ্ধার কর! কঠিন, সম্ভবতঃ 
করমুল্লা । তাহার নামে একটি গড় ছিল এবং কালক্রমে এই 
“করমুক্জার গড়” হইতেই 10070117 ও বর্তষান কুমিল্লা নগণ্ীর 
নামকরণ হইয়াছে । ইহ কেবল বল্পন! নহে, ১৮৭৫ সনে মুকিত 
ভগবচ্চজ্রবিশারদ চিত “জিপুত্া। নংবাদঃ* নামক সংস্কত গ্রন্থে 
(পৃ. ৫-৬) “কছিক্ানাদপুষ্ধ বিবরণ”-পৰিচ্ছে্ধে অতি কৌতুফ- 
জনক প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে --“আমীৎ পুবৈক্িপুরানিবাসী, 
কমিমনাম। হবনো। নহীয়্ান। ইত্যাছি। 

রবাচীয় সম্তান্ত শ্রোঘ্রিয় বংশীয় 

হুয়। এই লময়ে আরাফানরাজ হীনবল ছিলেন, দত! ধর্ড- 
মাণিফ্যোন লেনাপতি কি করিরা_ 

রায় আছি হয় সীক মাহিয়া লইল। 
রসাংক নিকটে জাইয় পুক্ষিণি দিল ॥ 
রলাংকগ মারিতে ঈয়াছিল সেনাপতি । 
লেই'ছতে রসাংকমর্দন নাম ক্ষ্যাতি ॥ (&) 

পরে হুসেন শাছার সেনাপতি হৈতম খঁ! “সরালে” পথে 
আক্রমণ করিয়া পরাধ্িত হম। চাট্টগ্রামের উপর জিপুঝার 
আধিপত্য ““দি্বিজন্্ী” অমরমাণিকের রাজত্বকাল ( ১৫৭৭. 
৮৬) পব্যস্ত অটুট ছিল। অমরমাণিকোয় ১৫০২ শকের 
“দিথ্িজর” মুত্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইতিমধ্যে ১৫১৭ সম 
হইতে পর্ভ,গীজগণও ক্রমশঃ চাটিগএ্রামে প্রতিষ্ঠা অর্জন কয়েন । 

১৫৮৬ সনে হুর্ঘান্ত মঘনরপতি সিকান্দর সাহু অমরমাপিক)কে 

পরাজিত করিয়া রাজধানী উদয়পুর অধিকার করেন এবং 
অমরমাণিক্য আত্মহত্যা করেন। এই শোচনীয় রসাঙগরুদ্ধের 
তথ্যপূর্ণ বিবরণ রাঙমাল। তৃতীয় লহরে (মূল ২৭-৪৯) মৃত্রিতত 

হইয়াছে, তন্সধ্যে সত্যগোপনের কিছুমাত্র চেষ্টা! কর] হয় মাই, 

যঙ্গিও উজজীর হূর্গামণি প্রাচীন রাজমালা সংশোধন কম্সিতে 

পিয়া! নানাবিধ ত্রমাস্ক উক্তি করিয়াছেন । আরাকানের 

পৃর্ব্বোক্ত ইতিহাসেও “ঘঙ.-পরাজয়ের' কথফিং অতিরঞ্জিত 
বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৯০-২), তক্ষধ্যে অনেক দুতন 
কথা পাওয়া যায়। অমরমাশিকোর সৈড মধ্যে সর্ধপ্রথম 

ফিরিঙ্গির উল্লেখ দৃ& হয়___ 
ফেরেঙ্গি সকল চজে নৌকাতে ভরিস্! (প্রাচীন রাজমালা 

৪০ পত্র )। এই বুদ্ধকালেই মঘ-কিরিক্গির মিলনের স্ত্রপাত 
হইয়াছিল, তাঙারও আভাস রাজমালায় পাওয়! যায় ৫-_. 

অ্রিপুরের স্ত দেখী মগে ভঙ্গ দিল। 
ফেরেঙগির সঙ্গে ঘগে প্রীত আরগিল ॥ (4) 

এই যুদ্ধে অমরমাণিক্য অপূর্ধব ক্ষাত্র তেজ দেখাইয়া! পরা- 
জয়ের শেষ মুহূর্জ পর্যন্ত তদ্দীয় শরণাগত মহবিপ্রোহী জাদম 
সাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও মধরাজার হতে সমর্পণ করেন 

মাই। অমরমাণিকোর এই কাঠি চিরকাল স্বর্ণাক্ষয়ে লিখিত 
থাকিবে । এই পরাজয় রাজার কিপ মন্্বধাতী হইয়াছিল 

তাহার খেদোডিতে তাহ! ব্যক্ত হয় £-- 

সর্বকালে তিপুরে নি মগধ জিমিল। 
অমরমাণিক্যকালে ব্রিপুরে হারিল ॥ (ধ ৪৭ পত্র) 

এই ঘটনায় পর মঘ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে বাধ! দেওয়ার 

একটি প্রবল শক্তি তিরোছিত হইল, কিন্ত তখনও দশা খা, 
কেছার রায়, পন্ধর্বধাণিক্য প্রভৃতি বারছু'ঞার মহারধীগণ, 
জীবিত থাকিয়া! অত্যাচার হৃটির অন্তরায় হৃইম্বাছিলেন লঙ্গেছ্ 
মাই। এরই শেষ অন্তনায়ও মানসিংহ ও ইস্লাম খায় বিশ্ব 

অভিযানে নির্ংল হইলে মঘরাজ! ললীম লাঃ ছলেন . দা 
প্রতৃতিস্ব একান্ত ভাবে ছ্ঘমন্দীয় হইয়া! পত়িল। বিশেষতঃ 
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ইত়্াছিম গ! ফতে তরঙ্গ নধাধের আন্াফান অভিধান ধ্যর্থ হইলে 
( বহাস্িগ্তান, পৃ. ৬৩২-৩ ) দীর্ঘ ৪০ বংসর (১৬২৫-৬৬) বিয়া 

মঘ-কেহরিঙ্ষির অত]াচাসলীলা চরমসীমায পৌছিয়াছিল। আঘা- 
ফানের পূর্যোক্ত ইতিহাসে অধরা! ললীষ লা ১১ র়াদীয় 
পরিচয় দেওয়া আছে ( পৃ. ১৬৪)। তন্গব্যে চাটগ্রামপতিক্ন' 

কড1 ও 'মউ-মেও+ অর্থাৎ ভ্রিপুরযান্ধের কন! ছাড়া একটি 

বিশ্বয়কর মাম আছে এ্রপুরের রতা রায়ের ভগিনী নুন্দরী" 
(থিরিপুতা রস্তারে নম ধুন্দয়ে)। সলীষ সা প্রীপুরের 

কফেদার রায়ের সমকালীন ছিলেন এবং আকবরনামায় লিখিত 
আছে (৩১২৩৫ পৃ.) গ্রীপুরপতি ও মঘরাজা একযোগে 

সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন । বখরাজার সহিত বেছার 
পায়ের প্রীতিমিলম যে সামাজিক বন্ধনে নিবিড়ত] প্রাণ্চ হুইয়- 

ছিল, আর্নাকান-ইতিহাসের্র উত্ত সত্য হইলে, তাছার এক 
আম্চর্য্যকর নিদর্শন আবিষ্কত হইল। সলীম সার ছ্র্ঘমনীয় 
পর়াক্রম এতদ্ধার! বিশেষভাবে ছছচিত হ্য়। 

যাঙলার বহু সমাপ্ত পরিবার মধের হাত হৃইতে রক্ষা পায় 

দাই। এই ছুত্রে ততকালে রাচীর ত্রাক্মণসমাজে একটি নুতন 
লমপ্যার় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার নাম মঘদোধ। কুলপঞ্জীতে 

এই মখদ্জোষের বিবরণ মধ্যে ঘটকগণ অজাতসায়ে বছু করুণ 

টন! লিপিবদ্ধ করিয়! গিষ্াছেন। এই জ্বাতীয় এতিহাসিক 
উপকরণ অঞ কোন গ্রন্থান্ধতে পাওয়ার সম্ভাবনা! দাই। আমরা 
উদ্বাহ্রণ্মপ কয়েকটি বিবরণ এখানে যথাযথ উদ্ধত করিয়া 
দিলাম ॥ ছয়টি বৃদাকার হত্তলিখিত কুলগ্রন্থ হইতে ইহা! 
সংগৃহীত হুইল বর্তমান বুগের সামািক প্রতিষ্ঠাবর্ণনে 
ইহাদের ফোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই এবং তজ্জন্ত সুজিত হুল- 
্রছ্থে ইছাছের কোন উত্েখ নাই। 

₹» বঙ্গীয় সাহত্য-পরিষদের পুথশালায় বছ কুলগ্রস্থ 
সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ । ২১০২ সংখ্যক পুখিৰ 
পত্র সংখ্যা ৬১৮ অর্থাৎ ১২৩৬ পৃষ্ঠা এবং বৃহদ।কার। মুগ্িনত 
করিলে প্রা ২৫০০ পৃষ্ঠাৰ এক বিঝাট গ্রন্থ হয়। ইহ! সাঞ্চা- 
ডাকার কুগ্লা€াধয রামহি ভামাজস্কাযের গৃথে ১২১*-১ সনে 
লিখ । (সংক্ষেপে “লাঞ্চ” ন'ঙে উদ্ধত) ৭৮৭ সং পুথির পত্র 
সংখ ৩৬৯, লিপিকাল ১৭২ শক ('পরিধদ নামে উদ্ধত)। 
১৮১৫ ৮ পু'খর পত্রলংখ্য। ৪১৪ ( 'চেতল।' নাষে উদ্ভত, চেহলার 
এক ঘটক পারবা, পুথি )। এক শত বলব পূর্বে ছগলী জজ 
কোটে একটি পুথ এক মোকদবযার মাখিল হইয়াছিল--পত্র 
সংখ্যা ৪৫৬। বতধানে ইহ পরীরামপুষের প্রীদুত কমী্ চক্র বস্তার 
নিকট রক্ষত আছে ("হলি নাথে উদ্ধত) আমাদের নিকট 
৫8৮ পত্রের একটি পুথি আছে--যশোহর জয়ন্তীপুর ঘটক সম্প্র- 
জাবের পুঝি ('জযস্তী লাষে উদ্ধৃত)। বর্ধমান জিলার কামাল 
গ্রাথের ঘটক সম্থদায়ের একটি পুখ রো নিবালী...জীমুত চক্র 
ভূহণ শপথ! মণল মঙ্কাশযেব কপার পরীক্ষা করিতে পাৰিয়াছিলাষ 
স্ইহ। "কামাল নামে উদ্ভত। প্রত্াক পুথিতেই কিছু দিছু 
হন ৬খ্য পয) হয, ধাং অপৰ পুখতে অঞ্জাপ্য। . 

১৩৫৩ 

১। “বন্যঘটী” অর্থাং খানাক্ছধি বংশরক্ষের একট প্রসিদ্ধ 
শাখ! “'লাগরছিয়া” মাষে পরিটচিত। এই শাখায় “ছু” 
প্রণিদ্ধ কুলীন ছিলেন । তাহার এক পৌন্র (বলজজেছ পু ) 
প্রীপতির নাম পর্য/ত গ্রযাণন্দ উল্লেখ করিয়াছেন (বহাবংশাধলী 
প্র. ১৩৬)। অর্থাৎ গ্রপতি ১৫০০ সনে জীবিত ছিলেন। 
ঠাহায় এক প্রপৌত্র রামচজের কুলবিবরণ মধ্যে পাওয়! যার £ 

“ততো ] বিক্ুপ্রিয্ানানী কতা মথেন নীতা সর্বনাশাদ্ধানি১” 
( লা ৯৩।১, হুগলী ৮০1১) 

এই ঘটনা ১৭শ শতাবীর প্রথমার্ধে ( ১৬০০-৫০ জনে ) 
পড়ে। রামচন্ত্রের বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। “রাষচন্জে 
গুডিবিবাহু বিষ্ালঙ্কারল্য কড।” এই উক্তি দেখিয়া অনুমান 
হয় নদীয়া! কি যশোধ্র অঞ্চলে তাকার বাক্ছী ছিল কারণ 
নধীয্া-বশোহ্রই গুড়গ্রামী ভ্রোতরিযবংশের প্রধান সমাজ ছিল। 

২। উক্ত রামচন্দ্রের এক ভ্রাতা নাম রাষব। তাহারও 

“গুড়িবিবাহ্ ভবানীদাস চক্রব্ভীনঃ কনা” সুতরাং তিনিও 
একই অঞ্চলের লোক । তাহার ৮ পুতের মধ্যে চতুর্থ চা, 
তিনি সন্ধংশে বিবাহ কগিয়াছিলেন--*চাদন্ত পিতৃতদ্রকালে 
মু যাধবেঙ্র রায়ন্ড কষ্জাবিবাহ অঞ্র সাধুঃ, পম্চাৎ মধে নীতা” 

( সাকা ৯৩।২, হুগলী ৮০।২ )। তাহার বাকী চার ভ্রাতাকেও 
মধে লইয়। যায়-_“ঠাদ বিনোধ রাঞ্গারাম ঘছ মধু মতে নীতা:” 
(&, &)। কেবল তাহাই নহে, ইহাদের তিন ভ্ীকেও মথে 
লইয়াছিল, অর্থাৎ এক বাড়ী হইতে ৫ তাই ও ৩ভনী ধের 

কবলে পতিত হুয়। ্ 

“ততঃ স্বরূপা-হণিরপ1-কপূর্িমঞ্জতী এতাঃ কঙাঃ হখেন 
নীত! লর্বনাশাদ্ধানিঃ 1” (,4) ভংকালীন সন্্া্ত কুন 
পরিবারে মেয়েদেন্ কিরপ হুরুচিপম্পন্ন নাম স্নাথা হইত 
তাছারও একটি উতক& উদাহরণ এখানে কুলগ্রছ্থে লিপিবদ্ধ 
হুইয়াছে। বর্তমানে বিস্পপ্রিয়] নামটি মাত্র প্রচ'লত দেখ যায়। 

ও। সাগরহিয়াবংশেই ফুলিয়া দমেলের বিখ্যাত কুলীন 
' শত্রদুাদ চক্ষবর্তী” এ পময়ের লোক । তাহার বংশধরগণ 
যাদলাদেশের নান] গানে এখনও সসল্মানে বাপ কছিতেছেন। 

তাহার কুলবিবরণে একটি মাত পুথিতে পাওয়! ধায়, 
-. শততঃ পশ্চাৎ ক্ষন] হথেন নীতা ইতি ফেডিং” (কামাল 
বন্দ্য প্রকরণ ৪৫1২)। ইহ! অজ কোন পুধিতে নাই বলিয়া! মবে, 

হয় অনৃলক প্রধাদ মাত্র 
৪ । সাগরদিয়াবংশে খড়দহযেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন 

তর্গীরখপুত্র শ্রীদন্ত (মহাবংশ্রাবলী পৃ. ১৩৩)। ্রমন্ধের 
প্রপৌত্র ক্বফচরণ লন্বদ্ধে লিখিত আছে-_“ককচরণন্ড ফিরা 
অপবাদঃ বিজ্মপুর ফাটালতলি গ্রামে ।” (য়স্তী ৩৭৪১) 
স্বফচছণের বংশ এখনও লাম! স্থানে সপশ্মানে বিমান আছে। 
বতাততর়ে এ অপবাদ স্বকচয়ণের গাই ম্মামষেবের সম্বন্ধে ছিল, 

প্রামধেষত ফারাছিতে মীত] মধগংপর্ম;” ( ক্ষাধাল, 
খধ্য প্র, ৪১1২)। রামদেব শিঃলস্তান ছিলেন ।. একটি এছ 



চৈ 
কফচর়ণ-মামীয় একটি সমসামন্বক কারিকায় অংশ উদ্ধত 
হইয়াছে $--” 

“কচয়ণ বন্দ্যবয়, পাইয়া ফিরিঙ্গির ভর, কাঠালভলা করি 
পরিত্যাগ ।” | ( চেতল! $ ৬৫1২) 

€। চট্টবংশের একশাখা “ধনো” চট্টনামে পরিচিত । এরই 
ধংশে মাথের পুজ গোবিন্দ খোঁড় হইতে বাভীমেলের একটি 
ভাগ “গোবিন্দ খোড়ী" নাম লাভ'কর়ে। তাহার এক পত্র 
ফোকড়ি লন্বন্ধে লিখিত জাছে-_“দোকড়ি মঘেন নীতঃ” 
পেরিষঘ ৩১১1১), পদোকড়িকন ততে| যথে গ্রযেশঃ” (জয়ন্তী 
৩১৩1১ )। ফোফটির বংশ বিদ্যযাদ নাই। 

৬| উক্ত গোবিন্দ খোড়েন ভ্রাতা গঙ্গাদাঙের এক প্রপোন্র 
শ্ীকক “মঘে গতঃ* (পরিষদ ৩০৯1১), 'অথধা “মধাস্ত্রাতঃ” 
(ছনস্তী, ৩১২।১)। একটি পুধিতে কিছু বিবরণ আছে 
“্রফো মঘেন নীতঃ, পুদশ্চ গৃহমাগতঃ চিয়ঙগিনাৎ পরৎ, 
তৎপুতরো মহাদেবে! ব্যবহারঞকার। তত(:) শ্ীকফে সত, 

অন্তানীকার্ধ্যশ্রাধথাদিকং ক্ষত! মহাঙ্জেবো জাতিহীন” (কামাল, 
' চট্টপ্রকরণ, ৭1১-২)। অর্থাং গ্রীক বহুকাল পরে মধের কবল 

হইতে কিন্িয়া আগিলে তাহার পুত্র মহাদেব তাহাকে গ্রহণ 
করিয়! এবং স্বত্যুর পর শ্রাদ্ধাঙ্ি কয়া “জাতিহীন” হইয়'- 
ছিলেন | মহাদেবের বংশ বহুকাল বিমান ছিল। প্রথম 

উক্তিবয়ে জাতিহীনতার প্রসঙ্গ নাই। 
৭| অবন্ধী চটবংখীয় রবিকরপ্রকরণে গোবিদ্গের পু 

রষেশ ( অথব! রামশরণ ) লন্বদ্ধে লিখিত জাছে--“ততঃ পত্বী 
মথে তা” ( হুগলী, ৩৪৩1২ ), “রমেশ চক্করিনঃ পত্রী মধেন 
শীত” ( জরতী, ২৫১।১)। একটি এছ লিখিত আছে, এই 

পন্থী কিত্রিস্াা আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার ফৌহুক- 
জনক হ্ৃততান্ত আমর! বিনা অহবাদে উদ্ধত করিতেছি--"্রাম- 

শরণন্ত শ্রী হরিহ্য়ন্ত কন! মঘেন নীতা পিগলী বঙ্গয়ে 
বিবাহিতা । সা! ক! পুনরপি শান্তিপুয়ে আগতা৷ রামশরণ 
গ্ুছে। - তেন রাদশরণেন গর্তঃ কৃতঃ, স| পুনয়পি বাটট্যারিতে 
স্থিত! জনাপবাদ ইত্যাচার্ধ্যং” (কামাল, অবসধী গ্রকয়ণ, 
১৬।২)। বুঝ! বার মধের দৌরাসছয মাটরারি ও শাসিপুর পর্ব 
প্রসার লাভ করিয়াছিল । পিগলী বঙ্গর মেছিনীপুরে লয়ুজ্র- 
তীরে অবহিত ছিল। মধেরা বঙ্দি-বন্দিনীছিধফে প্রথানে 
বিপ্র় করিত (৮৪ 71809 11679 081011593 619 801__ 

6994 ; 4752 & 1768874 0111. 0, 8901 

৮। মুখবংশে ফামদেব পঙ্িতেয় ধারায় গৌরীকাতের 
পুত্র পরমানখের “মঘজবনযোধঃ” (অয়তী ১৫৬।২), “পয়মানন্দো 

মথেন মীতঃ” ( কামাল, মৃখবংশ, ৯৪1২ )। 
৯। উক্ত ফামদেবং পঞ্চিতের সন্তান বিশ্ববাণ্েন্ধ পু. 

গণেশের লন্বদ্ধে লিখিত আছে--”পম্চাৎ ক] মনে শীতা 
মর্কানাশঃ।” .( লা! ৫১৩1২, হুগলী ২৮৯।২) | 

লিখিত আছে--“ততোহদণ্তা কন্ঠ মঘেন শীত) 

০ 

৬০৭ 

১০। গাচ্ছুলীবংশে রামনাখের পুত রামেশরের সন্বহে 
র্যা 

নাশান্ধানিঃ।” ( হুগলী, ৪৩৭।২) 
১১। কান্জীবংশে নীলকঠের পুর গোপীকান্ের “ক 

হারযাদেন নীতা” ( পরিষদ্ ৩৬৩1১ )। 48 

১২। কাম্ীবংশেই দামোদরের এক নৃষ্ধগ্রপৌত্র রমাপতির 
“গুড়িবিবাহঃ, ততোহদত্1 কষা মঘেন নীতা! অত্র সর্বনাশ: 
( খু, ৩৬৪।১)। 

১৩। আমাদের নিকট ঘটককেশরীর একট হুজপন্ী 

আছে, পত্রুলি গলিত প্রায় । ধনেং-চটবংশের বিবরণে রাজীর 
চক্রবর্তীর পুত্র শিংরাম চক্রবর্তীর ফৌতুকজনক বিতরণ আছে-_ 
“ইমং মথেন শীত্বা গতৎ, পশ্চাৎ মুজাং দর আগিতামূল বৈষ্যেম 

নীতঃ মঘাবাসে বডদিমং ব্যাপ্য স্থিতং" (৫1২ পত্র )। অর্থাং 
মধের। তাছাকে নিয়! ছয়দিন রাখিয়াছিল, এক বৈদ্য মুসা 
দিয়! গাছাকে ছাড়াইহ! লন । 

১৪। ধনো-চট্টবংশীয় রাধবপুত্র নারায়ণ নপাড়ীবন্দ্যবংশীয় 
রামচজের পুত্র রদুমন্গনের সহিত কুল সব্বন্ধ করিয়া “মঘদোধ” 
প্রাপ্ত হন। কারণ, “বং রামচন্ত্রে মে শীতা পলাইভতবান্, 
জাতিধ্বংসেো! ন ভবতি, স্পর্শদোষে ছন্ো! ভবতি।” (সাঞ্ক! 
২৯৬1২) ও 

কুলগ্রন্থে এই জ্বাতীয় বহু মঘদোষের উদ্লেখ খুঁজিয়। বাহির 

কর। যার । রাটীয় কুলঞন্ছের প্রতিপাদ্য কেবল কুলনছ্র 

কুলকথা, বংশজ ও শ্রোভিয়ের বিতরণ এই সকল এছে নাই। 

অর্থাং বঙ্গের বিশাল প্লাট়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের এক ক্ষু্র অ'শের 

বিবরণ মধ্যেই উদ্ভুত কথ! পাওয়! যাইতেছে । সমগ্র বাঙ্গ্ীর 

মধ্যে সহ্শ্রগ্চণ অতাযাচার যে সাধিত হইয়াছিল সহজেই অনুমান 

করা যায়। এই ভীষণ অত্যাচারের সময়েও শ্ষ্িরঙ্গ হইতে 
জনসাধারণ বাক্ঠীঘর় ছাড়িয়। বহসংখ্যায় অন্তর চলিয়া গিয়াছিল 

এক্ধপ প্রমাণ পাওয়া যায় না| । বর্গীর ছাঙ্গামার সময়েও প্রায় 

কেহই চিয়কালেয় জর্ড পশ্চিষ বঙ্গ ত্যাগ করিয়! যান নাই, 

কেবল সাময়িকন্তাবে অমেকে পলাইয়! গিযাছিল। 

বঘদোষের উদ্ভত বিবরণসমূহে তৎকালীন সামাজিক প্রতি- 

ক্রিয়া লক্ষ্য ফরিবার বিষয়। জর্ধনাশ ও জাতিনাশ শকের 

উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন ভ্রান্ত ধারণা না করেন। এই হইছি 

শৰ-অতি সাদাত কারণেই আবর্শবাদী কুলাচার্ধ/গণ প্রায় প্রতি 

পৃষ্ঠায় প্রয়োগ করিয়াছেন । বংশজের কন্কাএহণ_ কিছ! 

পোত্রিয়ে কতা দান করিয়া বহুত কুলীনের এইরাপ লর্যানাশ 

হ্ইয়াছে। উদ্ধত শেষ ঘটনায় “জাতিষ্ংসো ম ভবতি” উদ্ভি 

প্রণিধানযোগ্য ৷ কুলাচার্ধ্যগণ আধর্শবাদী হইলেও উচিত স্থলে 

উদ্বারতা দেখাইতে পরাদুখ হুম নার | ইহাই না 

অন্ীবভার লব্ণ। (75 



প্রকৃতি কি সভ্যই নিষ্ঠুর? 
জ্ীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

এই বিচিত্র জীব-জগতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পয়ম্পনের যথ্যে 
খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ অভিমাত্রায় পরিস্কট। আশেপাশে যে 
দিকে চোখ ফিন্বাই, সর্ধতরই' কেবল হানাহানি, রক্তারতির 
ব্যাপার নন্বরে পড়ে। বিড়াল হঁহ্রকে তাড়া! করে; সাপ 
ব্যাঙ্কে উন্নয়ন কমে ।হিতশ্র পশ্তয়া নিরীহ প্রা হত্যা 
কন্বিয়! উদ্রর পুরণ করে। নিযগর়ের কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা-_ছলে, বলে, কৌশলে 
একে অভকে হত্যা করিয়া জীবিকাঞ্জমেন্র ব্যবস্থা! করিয়! 
লইতেছে। ইহার মধ্যে দয়!-মায়ার স্থান নাই। একের 

34 না, পে ধ ১ নি প্ নিব এমন, শিপ পাঠান লো 
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লাপের কধলে পড়িয] মুরঈীর় অবস্থা! । এফ চাপেই 
| সুরগীর হাড়গোড় চূর্ণ হইয়া! যায় ৰ 

হে উদ্নান্লং বিন] অভয় পু্টিপাধমের ব্যবস্থা কন্িতে 
হইবে-প্রক্কতির শ্রই অলঙ্দ্য বিধান ।- আত্মরক্ষান্ প্রয়োছনে 
অপরের বল আহরণ এবং প্রবলের কবল হইতে হূর্বালের 
বীটিবার উপায় জবলম্বন-_ইহাই হইতেছে জীবন-সংগ্রামেকর 
একটা বৃহ দিক। এই দিক দিয়া অভিব্যভির বারা 
জীধ-গতে .বহু বৈচি্য এবং যোগ্যতমের উতর্তন সম্ভব 
হুইয়াছে। . 

জীব-জগতের অভিব্যক্তি বা ঘোগ্যতমের উধর্তন এ্রবং 
অভাভ প্রাকৃতিক বিধান লম্পর্কে আমাদের দারিত্ব না 
খাকিলেও যে কারণেই হউক ছঃখ-ক&, খালা-বরণার অভিজ্ঞতা 
হইতে আমাদের মধ্যে সহানুতৃতিযূলক এটা স্ব সবর 
হইয়াছে । এই লহাছতৃতির় দ্বিক হইন্ডে প্রকৃতির রাধ্যের 

নিুর়তার পরিচায়ক এবং লী়াদারক হইয়া! উঠে। মাহযও 
ঘুদ্ধি কিয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের নামা রকম উপায় উল্ভাবম 
করিয়্াছে। এখন কথ! হাইতেছে-_মাহুষ বৃদ্ধি-কৌশলে যে 
সফল মিছঠুরতার অবতারণ] করিয়। থাকে প্রকৃতির রাঞ্যে এই 
হানাছানির় মধ্যে সেক়প কোন নিুরতার ব্যাপার ঘটে কি 
না। ' 

বিভিন্ন ঘটনা পর্যযালোচনা করিলে দেখা যাইবে-_প্রন্কতির 
রাজ্যে হানাহানি, কার্টাকাটর মধ্যেও মহুষ্য-পরিক্সিত 

মি্ঠুরতার সমতুল্য কোন গুরুতর মিঠুরতার স্থান নাই। 
প্রাণিতত্বজ মার্টিমার ব্যা্টেন লিখিয়াছেন--তিনি একজন 
বিশিঃ শিকাহীকে জামিতেন। দৈবক্কষষে একবার এই 
শিকান্নী এক বাহিনীর কবলে পড়েম। বাধিশী তাহাকে 
জঙ্লের মধ্যে বাচ্চাদের নিকটে লইয়! যায়। বিড়ালের 

বাচ্ছায়! যেমন হর লইয়া খেল! করে বাখিনীযর় বাচ্ছাগুলিও 
সেইরাপ শিকানীকে লইয়] ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় ধরি 
খেল! করিতে থাকে । ঘত বারই শিকারী হামাগুড়ি দিয়া 

পলাইবার চেষ্ঠ! করে ততবারই বাধিনী তাহাকে বাচ্চাছের 
কাছে টানিয়া লইয়া! আপে । এইরপ ব্যাপার চলিবার লময় 
শিকারীর দলবল খু'জিতে খু'জ্িতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হয়। ভয় পাইয়া বাঘিমী শিকা'রীকে তুলিয়! লইয়! পলাইবার 
চেষ্টা করে? কিন্তু চ্ুপ্দিকে লোকজনের হৈ ছৈ বৈ রৈশষে 
বেগতিক দেখিয়া! শিকারীকে ফেপিয়া দিয়া পলায়ন করে। 
শিক্ান্রী প্রায় অক্ষত দেছেই সে যাত্র। বীচিয়! যায়। . শিকান্ী 
তাহার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলিয়াছেন-_বাধিনীর কবলে 
পড়িয়। আমার যে মানলিক অবস্থা ঘটয়াছিল তাহায় প্রত্যেকটি 
বিঘয় পরিষ্কার মনে আছে। বাধিনীয় নিকট হইতে হামাগুড়ি 
দিয়া পলাইয়া! আপিবার় জন্ভত আমার মানসিক শক্তি যেন 
ক্মশঃই অত্যুগ্র হইয়! উঠিতেছিল। মনে তখন আমার ভয়ের 
লেশমাত্র ছিল না। ভর-ভয়ের বোধশভিই যেন মন হইতে 
লোপ. পাইয়! গিয়াছিল। কিন্ত দিনের আলো, চতুর্দিকের 
গাছপাল! শ্ববং নিজের গুরুতর বিপক্ছনক অবস্থা সম্ঘদ্ষে 

কিছুমাত্র বিভ্রম ঘটে নাই। দৈহিক বা মানগিক ফোন 
যন্ত্রণা অন্থতব করি নাই। ধাত ভোলাইবার জন্ত ভেটটিস্টের 
চেয়ারে বসিয়া অনাগত বিপদেন্ব আশঙ্কায় যতটা! মানসিক 
উদ্বেগ বা যন্তরণ! অনুভব কর! সম্ভব তাহা! অপেক্ষা বেশী কিছু 
যন্ত্র! অনুভব করিয়াছি-বলিক়! মনে হয় না। 

“ রোগাক্রমণে অথবা! ফোন হর্ঘটনায় কলে স্বত্ুর প্রায় শেষ 
লীমায় উপনীত হইয়াও কোনজযে ভুন্থ ছইয়! উঠিয়াছেন এপ 

হানাহানি, কাটাকাটর ্যাপারগুদি আধাদের কাছে সুরু... তুনেকের অভিজ্ঞ] হুইতে জানা গিয়াছে যে, এরশ ল্টজনক 



' পরিবর্তন ঘটে যেখানে ভয় এবং যন্তরণাবোধ সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত 

হইয়| ঘায়। এরপ চরমক্ষেভ্রে প্রান্কতিক নিন্বমেই মন এমন 

একট! লম্মোহিত অবস্থায় উপনীত হয় যেখানে ছটখ-কণ, জালা- 
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কালে! রঙের জল-পোকার বাচ্চা, ছোট একটা বাণমাছকে 

রাত কুটাইয়! অসাড় করিয় রক্ত চুষিয়! খাইতেছে 

যন্ত্রণা বোধের প্রশ্নই উঠে না । বোবশক্কি মনের | দ্বালা-বন্ণার 

অন্থসভুতি জাগে মনে, মন নিক্রিয় হইয়া! গেলে যন্ত্রণা অনুতষ 

করিবে কে? মন্স্তেতর প্রাণীদের তুলনায় মাহুযের মন অতি- 

যাগ্রায় সচেতন এবং তাহার প্রসারতাও অসম্ভব রকমের বেশী। 

একটা! হঁচ্রের মন মাছষের মনের তুলনায়, অতি নগণ্য ব্যাপার 

মান্তর। ক্ষাজেই একথা লহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে-_ 

হাক্ষের কবলে পড়িয়া! যাহুষকে বদি বন্ত্রণা ভোগ ন! করিতে 

হুইয়] থাকে তবে নিষ্তালেন্ কবলে পড়িয়া হঁহয়ের অভি- 

সামা বন্তরণ। ভোগ করিবারই কথ! । 

কিছ্ব প্রশ্ন উঠে__উদ্দরসাং কছিবার পূর্বে শিকান্বীর দত, 

নখক্বাধাতে শিকার যন্ত্রণায় অধীয় হইয়া উঠে কি না। পন্থীক্ষার 

ফলে দেখ]! পিয়াছে- এন্কপ অবস্থায় বন্তরণ। অদ্ভুত হইলেও 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা! ক্ষণন্থাম্ী ব্যাপার মাঅ। গুরুতর 

আহাতেয় লঙ্গে লক্ষে ই পক প্রকার ক্বারবিক অনাড়ত! রর 

আঘাত করিবার পূর্বেই ফোন ফোন ক্ষেত্রে আধার শিক্ষা 
ভয়ে লম্পর্ণ অপাদ্ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রর়প অবস্থায় লংজ্ঞানথীন 

হওয়া বা হংপিণের ক্রি! বন্ধ হওয়ার ঘটনাও বিরঙ্গ নছে। 

স্নায়বিক আঘাত, রক্তযোক্ষণ বা মানসিক হুশ্চিনত প্রত্ৃৃতি 

যেকোন কান্সণে লংজ্ঞা্ীদতা বা অসান্কত্ব ঘটুক ন! কেন 

ইহ্] থে প্রান্তিক ফরুণার নিষর্শন ভাহাতে লঙ্ষেছে কসবায় 

কারণ দাই। জীষ-ত্বগতে যেদিন হইতে পরম্পন্ের প্রতি 

এই শক্রতার উন্মেষ ঘটয়াছে লেই দিদ হইতেই প্রান্কতিক, 

নিয়মে সংজাহীনত ব1 অসাড়ত্ব উৎপাদনে ছঃখ, কষ্ট, যাতন! 

বোধ তিক্লোহ্ত হৃইবান ব্যবস্থা হইয়্াছে। সর্ধবাপেক্ষ| বিস্ময়ের 

বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই পক্রকর্তঁক আক্রান্ত হুইবামান্র মন 

হইতে ভয়ের ভাব কাটয়া যায এবং শরীরের হন্রণাবোৰ থাকে 

না অথচ আত্বনস্ষার্থ প্রত্যেকটি অনগ্রত্যঙ্গ সক্রিয় অংশ গ্রহণ 

করির। থাকে । “অনেক ক্ষেত্রে খা উদনরসাৎ করিবার প্রঞ্চিয়! 

নীর্ঘসথায়ী হইয়া! থাকে । সে সকল ক্ষেত্রে বিষগ্রয়োগে স্বাক্মবিক 

অবপাদ ঘটাইয়! বোধশক্তি নষ্ট কদ্ধিয়! দেওয়! হয়। নিম্ন 

সুরের প্রাধীদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এন্সপ ব্যাপার ঘটিতে 

দেখা যায়। | 

আমাদের দেশে পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতি অগভীর জলাশয়ে 

গুবড়ে পোকার মত বড় ঘড় একযকমের কালে রঙের'জল- 

পোকা দেখিতে পাওয়া! যায়। প্রথম অবস্থায় ইহাদের বাচ্চা- 

গুলিকে বড় রকমের মশান্স বাচ্চান্ মত মনে হুস্ব। দিম ছশ- 

কুমীর মাছ শিকার করিয়াছে । নুহ চোয়ালর এক 

আঘাতেই মাছেয় সর্বশরীরে অসাড়তা ছড়াইস্! 
পড়ে, তখন আর হস্্রাবোধ থাকে না 

পনেয়র মধ্যেই বাচ্চাগুলি প্রায় তিন ইফিয় বেশী লক্বা-হইয় 

'যায়। শন্বীরেক্স মব্যমাংশ বেশ মোটা কিন্ত মাথ! ও লেজের 
দিকটা ধুবই সর । মাথাটা চেপ্টা এবং বুখেক ছুই ছিফে ছইটি 
ধাকানে। সীদাশীয় ফল! | ইহাযা। মনোরধ ভঙ্গীতে হেলিয়া- 

ছুলির! অবেন্ব নব্য লাভার “কোটির! - বেড়ার ।..লেছটাকে 



৬১৩ 

'উপয়ের দিকে প্রসারিত করিয়া জলনিমন্ধিত ঘাগপাতার মধো 
শিকারের আশায় নিম্পন্দ ভাবে অবস্থান কয়ে । যাছ বা অন্ত 
কোন প্রাধী দি টে আসিলেই অকস্মাৎ ছুটির! গিয়া সাড়াণীয় 
লাহায্যে চাপিয়! ধনে । আততায়ীর কবল হইতে. উদ্ধার 
'পাইবার জভ শিকার প্রাগপণে চে! করে বটে; কিন্তু তাহ! 
কেবল এক-আব বিনিটের জন । দেখিতে ঘেখিতেই দে বেন 
বিদাইছা পড়ে এবং নড়াচড়া! ফছিবার ইচ্ছাই থেন লোপ পায়। 

কিন্তু শ্বাস গ্রশ্বাস-প্রক্রিয়! সমানভাবেই চণলতে থাকে । মাইক্র- 
স্কোপের পরীক্ষায় দেখ! যায় শিকান্ীর সাড়াশী ছইটি সাপের 

বিষ-গগাতের মত ফাপা, শযং তাহাদের গোড়ায় বিষের গ্রন্থি 
স্বহ্ষ্ধাছে। সীভাশী গিয়া চাপিযা! ধরিবায় সঙ্গে সঙ্গেই স্মদ্্ 

সাপ ও বেজীর লড়াই । সুবিষা পাইলেই বেষ্ী এমন ভাবে 
সাপের ঘাড় কামড়াইয়া বরে যে সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বতাযুখে 
পতিত হয়। বেশীক্ষণ তাহাকে যাতন! ভোগ করিতে হয় না 

ছিও্রপথে বিষ জাপিয়! শিকারের দর্বশরীয়ে পরিব্যান্ত হয় এবং 
তাকছার যোধ-শক্তি রহিত করিয়া ফেলে । এরই পোকাগুলি 
শিকারের ববসরক্ত চুষির! খায় এবং ইহাতে দীর্ঘ সয় লাগি! 
থাফে। প্রথম আঘাতের ফলে ম্বতা ঘটলে রক্ত জনা ধাবির়! 
যাইবার লত্ভাবন| ; তখন রক্ত চুষিবার পুবিধ! হয় ন!। কাজেই 
প্রান্কতিক বিধাবেই যেন শিকারকে জীবিভাবস্থায় অসাড় 
করিয়া! তাহার ঘালা-মন্রণ। উপশমের ব্যবস্থা কন! হইয়াছে। 

কলিকাতার জাখপাশে থাল, বিল, নালাপভোবায় যেছো- 
মাকড়পার অভাব নাই। ইহান্বা সকাল হইতে সন্ধা] পর্ধযত 
জলের উপর বিচরণ করে; পোকামাকড় শিকার করে এবং 

সুবিধা পাইলেই মাছ ধরিয়া থায়। কাচের চৌবাচ্চায় মাকড়গা 
গুলিকে পুধিয়া তাহাদের হংস্য-শিকাঘ প্রত্যক্ষ করিয়্াছি। 
মাছ ধরিবার আশায় ইঞ্ছারা! ঘণ্টায় পন্ন ঘণ্টা এক স্থানে 
চপ করিয়া! বলিয়! থাকে । যাছ দেখিতে পাইলেই বিহ্যুৎ- 
গতিতে তাহার উপর পড়িয়া, থবাড়ের কাছে সাড়ালীয় মত দাত 
ছইটাকে বিধাইয়া দেয় এবং প্রায় পাচ-সাত বিনিট চাপিরা 
ঘলিষ্বা থাকে । ছই-চার দেকেও লাফালাফি কছিযাই-শিকার 
দিদা, হইহ। পড়ে। বেখ বিচক্ষণ হম লইবার গর গিক়াহতে 

 চিবাইয়া মণ্ডের ভেলায় মত তৈছারী কয়ে এবং দীয়ে ধীয়ে রস 
চৃষিয্াা থায়। এক্ষেত্রেও বিষ-প্রয়োগেই শিকারকে অগা 
কিয়া রাধা হয়। চৌবাচ্চার মধ্যে একবার একট দুবর্ণরেখা 
মাছের উপর শিকারী মাকড়স| ঝাপাইয়া পড়ে। যেকারণেই 
হউক, ঘাড়েন্ ফাছে না ধরিয়া মাছটার শন্মীরের ঠিক মধ্যন্থলে 
সাঙানী বিধাইযসা দেয়। মাছট। ছিল মাকড়সাটার অপেক্ষা 
বড়; কান্ধেই ছই-চাত্ব ঝটকানিতেই মাকড়লায় কবল হুঈতে 
মুক্তি লান্ড করিল। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করিলাষ সেই 
মাছট'র লেজের দিক] যেন করমশ:ই সাদা এবং অ্থচ্চ হইয়া 
উঠিতেছে। প্রায় বিশিট পনের পরে ঘাছষ্টাকে ধরিয়া 
পরীক্ষা! ফরিয়া দেখিলাম শরীরের একপাশে বেশ ক্ষত 

রহিয়াছে বটে, কিন্ত বেপী গভীর নহে। ক্ষতের পর লেজ 
পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ সাদ! হইয়া গিয়াছে এবং সে অংশটা সু 
অংশের মত কোমল ব1 নমনীয় নছে। এই অংশে ইলেকট্রো- 

থার্ষেল ঠিযুযুলাস্ প্রশ্বোগে তেমন কোন সাড়া পাওয়া গেল না 

অথচ এই উপারে হন্থ অংশে প্রবল উত্তেষনা লক্ষিত হয়। 
আংশিক ভাবে মাকড়সার বিষ সফালনের ফলেই যেমাহটার 
অপ্ধাংশ অবশ হুইয়! গিয়াছিল এ কথ! সহজেই হুবঝা! যার়। 

ছোট ছোট গাছপালা-পরিপুণ যে কোন বাগানে বিশেষ 

ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখ! যাইবে-__কালে! রঙের ছোট ছোট 

পিপড়ের মত ডানাওয়াল! এক জাতীয় পোকা, হয় উদ্ভির 
বেড়াইতেছে, নয় লতাপাতার উপর ব্যস্তঙাবে কি ধেন খোজা- 

ঘুঁজি করিতেছে ৷ ইহারা এক জ্ঞাতীয় কৃমোয়ে পোক1। 
এই পোকাগ্জলি কালে! রঙের শুয়াপোকার শগীরের ভিতয়ে 

ভিষ পাড়ে। ইহাদের শরীরেন পশ্চাতাগে খুব লুষ্ম স্থচের 
মত একটি কাপ! নল আছে। এই নলঠকে শুয়াপোঞ্ার 

শন্বীরে প্রবেশ করাইয়া ভিম পাড়িয়! ঘায়। ইহাদেয় দেখিতে 
-পাইলেই শয়াপোক! প্রাণপণে ছুট! কোথাও আতগোপন 

করিবার চেষ্টা কর়ে। কিন্তু কুমোন়ে পোকার হুখোহুখি 
পড়িয়া গেলেই সে যেন ভয়ে কেমন এক রকম হতভম্ব হইয়া 

যায় এবং নিশ্চল গ্চাবে অবস্থান করে। কুমোয়ে পোকা তখন 

তায় শরীরে ছল প্রবেশ করাইয়া! ডিঘ পাড়িয়! চলিয়া! ঘায়। 
কিছুক্ষণ বাছেই ভয়াপোকাট! আবার স্বাভাবিক ভাবে চলা- 
ফেরা করিতে থাকে । ছশ-পনের দিন পরে দেখ! যায়--হঠাৎ 

আবার ভক়াপোকাটা অস্বাভাবিক ব্যত্ততার সহিত এক দিকে 
ছটয! চলিয়াছে। কিছুক্ষণ ছুটিযার পর তাহার স্বাভাবিক 
বিচন্লণক্ষেত্র হইতে অনেক চুরে কোষ নিনাল! জায়গায় আগিয়া 
শন্বীরষ্টাকে সূচিত করিয়া নিশ্চলন্কাবে . বলিয়া থাকে। এই 
সময়ে ভাঙার শন্বীয়ের বিভিন্ন স্থান হইতে চাষড! ভেদ কছিয়া 
খুভায় মত সুক্ম নুক্ম কতকগুলি পোক্ষা বাহিয় হইয়া আদে। 

প্রোকাগুলি বাহিরে. আপিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভদায় মধ্যে. এখানে. 
রেখানে লাছ। গুট.তৈত্বান্ী করিয়! ফেলে । সাধারণতঃ পমেন- 
ধিখ বিনিটেছ হবোই ছয়াপোকাটায অর্ধশন্বীর আহা গঠীতে 



ভর্তি হইয়া যায়। গুট দিপ্াণ শেষ হইযার প্রায় লক্ষে পঙ্গে 
ছই-এফ মিনিটের মধ্যেই ভয়াপোকান্র আীধনের অবসান 
ঘটে। এই য্যাপায়টার় মধ্যেও দুম্প& ভাবে ফোন অবপাদক 
পদার্থের কিয়া! লক্ষিত হয়। 

বোটবিল পাখয় হাছ থরিবার কৌশলই এন যে, 
এক চাপেই মাছের যন্ত্রণার অবসান ঘটে 

সামনের পা হইতে পিছনের পা পর্ান্ত প্রায় ছই ইঞফি লক্বা 

ধূসর ধর্দেছ এক রকম কীকড়া-মাকড়স। দেখাযায়। ইহার 
জাল বোনে না। ভিমপাড়িবার সময় গাছেয় পাতা মুড়ির! 
বাল! তৈরারী কর়ে। মৌমাছির মত এক জাতীয় কুমোরে 
পোক! ইচ্ছান্দের পরম শঙ্কু । শক্রয় আগমন টের পাইলেই 

মাকত়পগাট ছটাছুট করিয়া আত্মগোপনের চে! করে। কিন্তু 
কুমোয়ে পোকার নন কিছুতেই এড়াইতে পারে ন!। 
কুষোক়ে পোকা যখন শিকার বাগে পাইয়া তাহার চতুদ্ছিকে 

'ছুরিয়! তুরিয়! উদ়্তে থাকে, মাকড়সার্টা ভয়ে কাঠ হইয়! 
তখন নিশ্চত ক্ঞাবে ঝসিয়! থাকে । এই সময়ে কুমোয়ে 

পোষা তাহান্ট ঘাড়ের কাছে ছল ফুটাইয় বিষ ঢালির: 
বেয় এবং পরক্ষণেই পিঠেন উপন্ন একটিমাজ ভিম পানি! 
চলিয়া খায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিম হইতে বাচ্চা! বাহির 
হইয়া! মাকড়সার পিঠের টিপয় এটুলিয় মত লাগিয়া তাহা 
রস চুষিযা. খাইতে থাকে । প্রায় ভিন-চায ঘন্টায় হথ্যে 
ঘাঁাট! একটা খড় খুঁড়ি আকাম ধারণ কয়ে! মাড় . 

ফি জত্যই নিষ্ঠুর? ৬১১, 

তখনও এদিয-ওমিক ঘোয়া-ফেরা কয়ে হটে, কিন্ত কি 
যেষ একটা সন্দোহিত অবস্বা-_ভয়-ভয়, ছালা-যন্্রণা ঘোষের 
কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পায়! যায় দা । বাচ্চাটা আরও 
বড় হইয়! মাত্র ছয়-সাত ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মাকড়সা 
লর্বশরীর বেমালুম উদরস্থ করিয়া ফেলে। একট! জীবন্ত 
প্রাহীকে ঘণ্টার পর ঘণ্ট] ধীরে বীয়ে কুরিয়া কুরিয়া খাইয়! 
নিঃশেধিত কর' ভয়ানক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক সঙ্গেহ নাই-- - 
কিন্ত প্রার্কতিক বিধানই এমন যে, ইহাকে জীবন্ত অথচ অবশ 
করিয়া রাখিবাযর় জ্বজ্জ যে ব্যবস্থ! অবলদ্ধিত হয় তাহার কলেই 
যাতনা বোধও তিরোহিত হইয়া! ঘায়। 

পূর্বেই বলিয্বাছি-- মাহুর়ের মনের প্রসারত।” এতই বেশী 
ষে, অন্ত কোন জীবজন্তর সঙ্গে তাচ্ছার কোন তুলনাই চলিতে 
পায়ে না। মাক্ছষ যেমন একের অবস্থা] দেখিয়া অন্ের অবস্থা 
যথাযথ অনুমান, করিয়া লইতে পারে মন্যোতর প্রাধীদের 

লে ক্ষদতা নাই । আমর! যেমন অভের স্বৃত্যু দেখিয়া! নিজের . 
স্বত্যু সম্বন্ধে সচেতন হই, জীবন ওরা মধ্যে পার্ধক্য অঙ্থ- 
ধাধন করিতে পারি, নিম্নশ্রেনী প্রানীর! সেক্পপ কিছুই পারে 
না। রক্ত দেখিলে বা রক্তের গঞ্ধ পাইলে তাহারা স্বত্য ব! এ 
রফমের কোন স্তরুতর বিপদের আশঙ্কায় উৎকঠিত হইয়া 
উঠে। আবার দৃষ্টিপথ হইতে রক্তাক্ত দৃ্ত অপন্থত হইলেই 
সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের ভাষ কাটিয়াযায়। কিন্ত স্বহ)তয় ছাড়াও 
আর একটি ব্যাপার আছে, লেটি হইতেছে যাতনা-বোধ । কিন্ত 

তাহাদের বাতনা-বোধও ম্বছ্যুভয়ের, চেয়ে বেশী কিছু গুরুতর 

শ্পুসপকাজ এ শ্। সত তু, হা ধা 2৮ সস *ত শা 

1০... *. ৮. শি তে শশা চল হত ৩১ ইল ওহ শত শ 
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পাখীর ঠোটে বয়] পড়িয়া! ই'ছরট অসাড় হইয়! পদ্িয়াছে 

ব্যাপান্ নছে। আমাদেক্স ফোন অগ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছি় হইব গেলে 
ভবিস্ততে ইহা! হইতে কত গুরুতর আশঙ্কার কারণ হিতে 

পান্ে-_পূর্বব হইতেই তাহা অনুমান করিয়া বাতনার, অশাতিতে 
জি্নঘাথ হই! পড়ি । কিন্তু নিমতছেন প্রাদীদের ভবি5ৎ সন্বদ্ধে 



৬৯২ 

এত-'অছুমান শক্তি মাই বলিয়াই তাহাদের যাতনা পরিমাণও 

কম হইয়া থাকে । বিচ্ছির বা ক্তিতা শিল্পাল, কুকুর, ফাক 

চিল প্রতি প্রাধীকে আঘাতবমিত ক্ষত বিলুগ হইতে দূ 

হুইতেই স্বাভাবিক ভাবেই পরম্পর ঝগড়াখাটি বা খেলাধুলায় 
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'ইপ্রেট পাধী ইন্ছুর ধরিয়াছে। ঠোটের প্রথম আঘাতের 
পরই শিকান্ের শরীর অবশ হইয়! পড়ে 

যোগদান করিতে দেখা ধায়। মোটেক় উপর ঠিক হতক্ষণ 

পর্ধ্যতত যাতনার কারণ বিদ্যা থাকে তাহার বেশী সদয় 
তাহাদের ধন্তরণাবোধ থাকে না। কিন্ত মানুষের ক্ষেত্রে 
যাতনার কারণ ছুয়ীতূত হইলেও যানসিক হুশ্চিন্তায় তাহা 
্ীর্ঘসথায়ী হইয়া থাকে । 

তা ছাড়া, নিয়ন্তরের প্রামীদের ঘাতনা-বোধ যে ধুবই 

দ্বকাল স্থায়ী কতকগুলি ব্যাপার হইতে তাহার তুষ্পষ্ট প্রমাণ 

পাওয়। বায়। আঘাত লাগিলে টিকটিকির লে শন্বীর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে এবং তাহার কলে রক্জপাত ঘটে। 
কিন্ত এরূপ গুরুতর আহত অবস্থায়ও টিকটিকিয় গতিবিধি 

দেখিয়া কোন উতকট যাতনা-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় 
মা। উুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইলে মাকড়পার শত্বীর হইতে 
একাধিক পা! বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু ঘটনার 

অধ্যবছিত পয়ে অবস্থাধুঞ্ঠে তেমন কোন যাতনা-বোধের লক্ষণ 

দেখা যায় ন|। মাছ, ব্যাঙ, হর প্রস্ৃতি প্রাণীদের ফোন 
অঙ্গ বিচ্ছি্ন করিয়| ফেলিলে লামা কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা 
বোধ করে বটে; কিন্তু অঙ্রকাল পয়েই স্বাভাবিক ভাবে 
টলাফের! আরম করে। ফড়িং বা অন্ত কোন কাট-পতঙের 
লেগ বা অন্ত যেকোন অঙ্গবিচ্ছি্ করিয়া! দিলে কত অল্প 
সময়ের জন্ত যগ্রণা অন্ভব করে সন বিষয়ে অনেকেরই 

১৩৫৩ 

অভিজতা আছে। পিগীলিফায় শত্বীয়ের অর্জাংশ বিচ্ছিন্ন 

করিয়া ফেলিলেও পরযূহূর্ডেই ভাহায়া যেভাবে প্রয়োজনীয় 

কার্যে আত্মনিয়োগ করে তাহ! বাত্ববিকই বিশ্য়কয। মনে 

হয় যাতনা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে লামা একটু অনুভূতি জাগে । 

কিন্তু পরক্ষণেই সেই অনুভূতি লোপ পায়। সব চেয়ে আশ্ষর্ধয 

ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছি মাছির বেলায়। আকন্মিক 

আঘাতে মাছির মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়! গিয়াছে কিন্তু তাহার যেন 

কিছুই হয় নাই। মাহির একটা! স্বভাব-_বসিয়া থাকিলেই 

সে পা দিয়া ডানা, মুখ এবং অন্তত অঙ্গপ্রতাঙ্গের প্রপাধনে 

লাগিয়া যায়। মস্তক বিচ্ছি্ হইয়! গিয়াছে তথ!পি সে 

বসিয়া বসিয়! প্রপাধন করিতেছে । চোখ নাই, মুখ নাই, 

সর্বোপরি মাথ! নাই-_মত্ির্ধ ন! থাকিলে তাহাকে চালাইবে 

কে? কাজেই সে এলোমেলোভাবে এদিক সেদিক হাটিয়া 

বেড়াইতেছে। সময় সময় চিৎ বা! কাত হুইয়! পড়িয়া! যায়, কিন্ত 

আবার উঠিয়া! বসে এবং প্রসাধনে লাগিয়া যায়। এ অবস্থায় 

ঘণ্টা ছইয়েরও বেশী সময় ছিল। খাওয়াবার ব্যবস্থা কপিতে 

না পারার আর বেশী সময় বাঁচাইয়! রাখা সম্তব হইল না। 

রুফ! জাতীয় একটা! বিচ্ছিন্ন মন্তক পিপড়েকে গলনালীর 

মধ্যে তরল খাদ্য প্রবেশ করাইয়া! জ্যানেট উনিশ দিন পর্য্যত 

জীবিত াখিয়াছিলেদ। মিস্ ফিলডে পেনসিলতেনিকাস্ 
জাতীয় একটা পিপড়ের মন্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া উক্ত উপায়ে 

খা্যপ্রয়োগে ৪১ দিন বীচাইয়া রাখিয়াছিলেন। 

অপেক্ষান্তত উন্নত-সতরের শিকারী প্রামীদের ব্যাপারেও 

দেখা গিয়্াছে__-পাত, ঠোট বা নখরাঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 

শিকারের শরীরে এক রকমের অগাড়তা পরিব্যা্ড হইয়া 

পড়ে এ্রবং তাহাদের যাতনা বোব সম্পূর্ণদ্পে লোপ পায়। 

কিন্ত অঙ্ সঞ্চালন বা পেশীসমৃছ্র ক্ষিরা মান ভাবেই 

চলিতে পারে। এইজনই আমর] পাখীর ঠোট, সাপের 

পট, সীড়ার্শীর মত ঘারালে! দাড়া বা কুমীর়ের চোয়ালে 

আবদ্ধ গ্রামীফে উদরস্থ হইবার পূর্বব পর্যন্ত প্রবল বেগে অঙ্গ 

সঞ্চালন ফরিতে দেখি । তা ছাড়া, শিকারী প্রাধীর! শিকার 

ধরে উদরপূর্ঠি করিবায় জর, শিকারের যন্ত্রণা উপভোগ করিবার 
জঙ মছে। কাজেই যতশীদ্র সম্ভব তাহার! শিকারকে উদয়ন 

ফরিবায়ই চে! করে। হন্ত্রণাবোধ যদিও বা কিছু থাকে 

এই ফারণেই তাহা স্বপ্নকাল স্থাক়্ী হইতে বাধ্য । মোটের 

উপর, আমাদের দৃিতঙ্গী হইতে দেখিলে জীবন-সংগ্রামের 

ব্যাপার গুলি আপাতঃ প্রতীয়মান নিষুরতা হইতে পারে কিন্ত 
রন্থত প্রস্তাবে প্রস্কতিতে নিষ্ঠুরতার স্থান খুবই ফম। 



প্রবামী ভারতীয় সমস্থ ঃ ঃ কেনিয়। ও টাঙ্গানায়িকা 
অধ্যাপক ঞ্ীনুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 

ইতিহালের বর্তমান বুগকে শ্বেত-প্রাধাভের বুগ আখ্যায় 
অভিছিত করা যাইতে পান্থে। জগতের রাজনীতিক এবং 
অর্থনীতিক ক্ষেতে শ্বেতাঙ্গ প্রভাব এবং বর্ৃত্বফে অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। অনধিক শতাব্বীকালের মধ্যে পীত 
জাপান রা এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বলদপিত শ্বেত জাতি- 
অবৃহের প্রতিষ্পর্থা হইয়া! উঠিয়াছিল। কিন্ত-ভাগ্যচক্ষের প্রতি- 
কূল আবর্ভনম আজ তাহাকে যে অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত 
ছুর্দঘশার গভীর গহ্বরে টানিক়া নামাইয়াছে, সেখান হুইতে 
উঠিয়া কবে যে জাবার সে পূর্ব অবস্থা লাভ করিবে ঠিক করিয়া 
বল! সম্ভব নহে । কোন দিনই করিবে কিনা কে জানে ! 

বিশ্বগ্রামী শ্বেতপ্রাধান্ত অভায়-অত্যাচার, শোষণ এবং 
উৎপীড়নের ভিভির উপর প্রতিষিত। তাই তাহার বিরুদ্ধে 
বিশ্বের নিপীড়িত মানব আত্মার অভিযোগ দিনের পর দিন 
সুখর হইয়া! উঠিতেছে। মানব-ষৈত্ত্রী, জাতি-প্রেষ প্রস্ভৃতি 
ক্রতিনুখকর কথাগুলির আবরণের অগ্তরালে এতদিন পরবাস 

থে নির্ম শোৌষধণ.চলিতেছিল, আজ তাহার মুখোস খুলিয়া 
গিয়াছে । শ্বেতজাতি নির্মিত সম্পদসৌধের নিয়ে পুক্ধীভূত 
অঙ্বেতকায়গণের ছুঃখ হুর্শা এবং ভাষাতীত অবমাননার স্বক্বপ 

প্রকাশ পাইয়াছে। আঙ্গই হউক, কালই হউক, বিধাতার 
রুদ্ররোধ গণ-বিপ্রবের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া! শ্বেত 
সভাতার শ্শানশষ্যা রচনা! করিবে। তাহার পর জাবার 
নুতন করিয়া চির-অপরাজিত মানুষের জয়ঘাতর! সুরু হইবে । 
বিশ্ব-সভ্যতা'র ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইবে । 

একদা ভারতবর্ধ ছিল বিশ্ব-সভ্যতার একটি প্রধান কেন্ত্র। 
তারতবর্ধ হুইতে বিচ্ধুরিত জান এবং সভ্যতা রশ্মি বিশ্বের 
বিভিন্ন অংশকে জআলোকোম্ছল করিয়াছিল | সে যুগে প্রবাসী 
ভারতসম্ভানের মর্যাদার আসন ছিল পর্বাজনস্বীক্কত । 

আজিও গৃথিধীর বিভিন্ন অংশে বহু ভারতীয় রহ্য়াছেন। 
লংখ্যায় হার! প্রায় ৪০ লক্ষ । কিন্ত আজ সর্বজই তাহার! 
অবহেলা এবং অবমাননার পাঞজ। ইনার মঝো ভ্রিটিশ 

সাত্রাজ্যের অগ্রতুন্ত বিডির অঞ্চলেই ভারতীয় বিদ্বেষ এবং 
নিপীফন চরমে উঠিয়াছে। হক্ষিণ আক্রিকায় ভারতীয় বিষবেষ 
ত পর্ধক্গনবিদিত। কিন্তু পূর্বা-আক্রিকাও কম ধায় না। 
পৃথিবীর অঙ্ভাভ অংশেও প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা হখের 
বা গৌরবের নছে।- ভারতমাতায় শ্র্থল যোচনের পূর্বে 
ইহাদের ভাষ্য অবিক্ষার শ্বী্ষত হওয়ার সম্ভাবনা! শুর 
পরাহুত। পঙ্িত নেহরু. যথার্থই বলিয়াছেন যে প্রধাসী 
ভারতগপ্তানের অবস্থা কি প্রকার হইবে তাহ! নির্ভর করে 
স্বদেশে ভারতীয়েক্স অবস্থার উপর (+[1)6 38609 01 ৪ 
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সর্বপ্রথম যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লমস্যাপ্ন সমাধানে মনোনিবেশ 
করিতে হইবে প্রধাসী ভারতীয় সমাজের অবস্থার টন্নতিসাধন 
এবং তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ তাহার মধ্যে অঙতম। 

ব্রিটিশ পূর্বব-আক্রিকার প্রদেশগুলিয় মধ্যে টাঙ্গানারিকা 
অভতম। নামে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটের অধীন হইলেও. ইহাকে 
ব্রিটিশ রক্ষপার্ধীন পূর্ব-আক্রিকায় অপর ছইটি প্রদেশ কেনিয়া 
এবং উপাগার সমপর্ধ্যায়তূক্ত করা অলমীচীন হইবে না। এই 
তিনটি প্রদেশের শুষ্ক এবং ডাক ও তায় বিভাগ সম্মিলিতভাবে 
নিয়ছ্রিত এবং পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ পূর্বব-অক্রিকার সমস 
ডাক টিকিটের উপর একটি সিংহের প্রতিকৃতি অদ্বিত এবং 
তাহার চতুর্দিকে কেনিয়া, উপাা, টাঙ্ষানার়িক এই কথা 
কয়টি মুদ্রিত থাকে । ইহাদের সকলের মুন্রার উপরই 
ইংলগ্ত্বরের প্রতিষৃর্তি উৎকীর্শ। সামরিক প্রয়োজন ব্যতীত, 
ঘর্থনীতিক কারণেও উপরি-উজ্ত প্রদেশ তিনটির মুক্ত শাসন 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে অন্বীকার কর! চলে ন1। ব্রিটিশ: 
সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক শ্বার্২-সংরক্ষণের় জন্ত ইহাদের মুক্ত 
শাসন-ব্যবস্থা অপরিহ্থার্ধ্য। কেনিয়া, টাঙ্গানায়িক! এবং 
উপাগ্ডার মোট 'আয়তন (১৭ লক্ষ বর্গ ফিলোমিটার ), 
ভারতবর্ধের এক-তৃতীয়াংশেরও অবিক। ফাঁচামালের 
যোগানদার এবং বাড়তি মূলধন নিয়েগের কে হিসাবে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের পক্ষে ইার অসাধারণ গুরুত্ব রহ্য়াছে। ৃ 

ফেনিয়া এবং টীক্ষানায়িকার যো ৮১৪৩৪১১৯১ জম 
অধিবাসীর মধ্যে ৬৫,৭৯০ জন ভারতীয় এবং আছ্ছমানিক 
২৮,২১১ জন ইউরোপীয় | 

পূর্বব-জক্রিকার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পাচ 
শত বংসরেরও অধিক পুরাতন হইলেও মোটায়ুট ভাবে 
বলিতে গেলে ১৮৯৫ সালের পন্ন হইতেই ভারতীয়গণ পুর্যা- 
আফ্রিকায় বসবাস করিতে আরম করেন। এ 'বংসর 
ইম্পিরিয়াল ব্রিটিশ ঈষ& আফ্রিকা কোম্পানী কেনিয়া, উগাগ! 
রেলপথ-নির্শাণেয় জন্য ভারত সরকারের নিকট ভারতীয় 
শ্রমিক আমদানির প্রার্ধমা করে৷ এই প্রার্থনা নুর কর! হয় 
এবং প্রধানতঃ পঞ্জাব প্রদেশাগত শ্রমিকের পরিশ্রমেই উদ 
রেলপথ-নির্াণকার্ধ্য সম্পন্ন ফয়। ভারতবর্ষের মিকট পূর্বা- 
আক্রিকার খের ফখা ঝলিতে যাইয়া! ইংলঙের ভূতপূর্যব প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ উইনষ&নম চার্চিলের মত গৌড়া সাবাজ্যবাদী ও উগ্ত 
ভারতবিদ্বেধীও প্রশংসায় পঞ্চযুখ হুইয়। উঠিয়াছেন। 7 
47021 ০০81106 পছছে তিনি ঘলিয়াছেন, 
পার, হি রত 2 এ উস জনে ০৯০ 

* ১৯৩১ সালের আদমগ্ছমারি অন্যায় । : ১৯৪১ লালে 

দৃতম করিয়া আদমনুমারির় কথ বাডিবেও তর জঙজারা 
হইয়া উঠে মাই। 
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অর্থাং পূর্ব-াক্রিকা বিজ এবং তথায় শান্তি সংস্থাপনে 
শিখ সৈনিক একটি গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছে । যে 
সমস্ত অঞ্চলে স্বেতা্গগণের গষন বা জীবিকার্ছন অসম্ভব ছিল 
ভারতীয় বণিকগণ সে সমস্ত জায়গায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়া 
চলাচল ব্যবস্থা সুগম করিয়াছেন । এ অঞ্চলের প্রধান এবং 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রেলপথটি ভারতীয় শ্রমিকের পরিশ্রমে 
নিশ্থিত হইয়াছে । 

কেবল পূর্ব-নাক্রিকাই নছে, ফিজি, মরিশাস্, দক্ষিণ- 
আফ্রিকা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই সন্বদ্ধির মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ 
ভারতীয় শ্রমিকের প্রাণপাত পরিশ্রঘ এবং ভারতীয় ব্যাবসায়ী 
সন্জ্রঘায়ের ভুর্জয় সাহু । 

১৯১৬ সালে প্রথম বিশমুদ্ধকালে টাঙ্গানায়িক! ইংরেক্ধদের 

হস্তগত হয়। তংপূর্বে ইহা! জার্মানীর অধিকৃত ছিল। 
রুদ্বাবসানে ইহাকে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্টের অধীন করিয়! দেওয়া 
হুইল। ছার্পাম শাগনাধীন টাঙ্গানারিকাতে প্রবাসী তারতীয়- 
গণকে বহু অন্গুবিবা ভোগ করিতে হুইত। ইংরেজ শাসনে 
ইহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দুরের কথা, পূর্ববাপেক্ষ1! অব- 
নতিই ঘটিক়াছে। এই প্রদেশের অধিবাসীর্দিগের মধ্যে ইংরেজ, 
জার্ান, ভারতীয় এবং স্থানীয় অধিবাসী রহিয়াছে । ১৯৩১ 
সালের আদমপ্ুণারি অন্থপারে টাঙ্গানায়িকায় মোট ৫১ লক্ষ 
অধিবাসীর মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোগীয়ের সংখ্যা ছিল 
ঘথাক্রমে ২৩,৪২২ এবং ম্যুনাধিক ৯০০০ । ১৯০৫ সাল পর্যাস্ত 

. এই প্রদেশের ব্যবসার বাশিজোর শতকরা ৯০ ভাগ ভারতীয়- 
দিগের হাতে ছিল। কিন্ত ভারসীয়্িগকে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 

পঙ্গু করিয়া! কালে সেই দেশ হইতে বিতাড়িত করা টা 
নায্মিক। সরকার কর্তৃক অগ্নস্থত ভারতীয় নীতির প্রধান 

উচ্ছেক্টা। ১৯৩২ সাল হইতে আজ পর্যন্ত আইনের বলে 

বাণিজাক্ষে জে ভারতীয়দিগিকে কোণঠাগা! ক'€রয়া ফেলিষার 

চেষ্ট।র আর বিরাম নাই । ভারতীয় বাবসায়ীদিগকে তা 

দিগের ব্যবসায়ের পৃর্বাতনম স্বান পর়িতাগ করিগ। নৃতন নুতন 

জায়পাঘ্র যাইতে বাধ্য কর! হইতেছে । সরকারের মতে এই 
নুতন কেন্্রগুলি ব্যবসায়ের পক্ষে জধিকতয় উপযোগী ৷ টাঙ্গা- 
নায়িকার ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিঠিত হইবার পুর্বে তএত্য ভারতীয় 
বাখসামীগণের উষ্ত প্রদেশের সর্যা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার 

ছিল; কিন্ধ পক্ষপাত্তহষ্ঠ নীতি এবং ব্যবস্থার ফলে বর্ধমানে 
এই অধিকার বহুলাংশে লস্ুচিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত 

_ ত্রিষ্ঠশ উপনিবেশের গায় চীঙ্গানায়িকাতেও ভারতীয় বাবপাকী 
এবং দোকানদারগণই সর্ঝপ্রথম কৃষিজ পণ্য উৎপাদনকারী 
এবং শ্রমশি্গজ পণ্য ক্ষেয়কারী স্থানীয় অধিধাসীদিগের সহিত 

সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন । দিনের প্রয়োজনেই তাছা- 
দিগকে চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে ছইয়াছিল। 
কিছুদিন পূর্বেও টাঙ্গানাস্্িকার সর্ধাজই ভারতীয় মালিকের 
ভারতীয় চালক পরিচালিত ষো্টর এবং অন্বিধ যান দেখা 
যাইত । আয়তনে টাঙানায়কা, একেবারে নগণ্য নছে। ইছার 
মোট আয়তন ৩৪০,০০০ বর্গ মাইল। এই বিশাল ভূখণ্ডে 
রেলপথ জাছে গ্বা্জ ১৪০০ মাইল। প্রয়োজনের তুলনায় 
ইছা যে একেবারেই 'অপর্ধ্যাপ্ত তাহা! আর বলিয়া! দিতে হয় 
না। ১৯৩০ সাল পর্যাপ্ত একমাত্র জারতীয় পরিচালিত মোটর্স- 
যানই ইফার অর্থনৈতিক জীবনকে লক্করিয় এবং সচল রাখিয়া- 
ছিল। ১৯৩১ সালে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রথম ভারতীয় মালিকের 
ধানবাহুনের উপর লাইসেন্স কর ধাধ্য করেন। ৭ বসব পর 
১৯৩৩ সালে বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে রেলপথের 
সমান্তরাল কোন রান্বপথে ভারতীর মালিকের মোটর 
চালানে! নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়। হয়। অপ্রধান রাজপথ- 
গুলিতে তাহার অধিকার এখনও অক্ষ রছিল। ১৯৩৭ 
সালে ভারতীয় মোটর-মালিফের অধিকার আরও সঙ্কুচিত 
হইল । ৩ বংসর যাইতে না যাইতে ১৯৪০ পালে অপর 
একটি আইন প্রণয়ন করা হইল। এই আইনে ব্যবস্থ' 

হুইল থে টাঙ্গানায়িকার দক্ষিণাংশের মালভূমিতে (30061 0ণ। 

71110101800 01 10181075108, ) যে সমস্ত মোটর চলাচল 

করিবে কোন ভারতীয় তাহাদের মালিক ব! চালক ছ্ছইতে 

পারিবে না। টাঙ্গানায়িকার কৃষি-সন্ব্থ এই অংশে গ্রঢুর চা, 
কফি, গম এবং ধান উৎপন্ন হয় । স্প&ই বোবা যায় যে এই 

জাইন একটি পূর্বা-পরিকপ্গিত, স্থচিত্ভিত কার্য পঙ্ছতির জংশ 
মাত । 

টাঙ্গানাস্িকার বিভির সরকারী দপ্তরে ৫০০০-এরও অধিক 
ভারতীয় বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত জাছেম। বর্তমান ব্যবশ্থায় 
ইহাদের পদোন্নতি কোন লন্ভাবনা নাই বলিলেও চলে । 

কেবজ তাহাই নছে। পমপদস্থ ইউরোলীয়গণ অপেক্ষা হঁফা- 
দিগফে কম বেতন দেওয়া হইয়া থাকে । কাগজে কলমে 
প্রবাসী ভায়তীয়গণ অভান ভ্রিটিশ প্রজার সমান অধিকার 

ভোগ করেন । কিন্ধু কার্যত; তাক্ছা নহে । আইন-পরিষদ 

(1,67917151 (50001 ) এবং বিভিন্ন উপদৈষ্ঠ সমিতিতে 
(81507 (30100106965) ভারতীয় প্রতিমিবি রছ্য়াছেন 

সত্য কিস্ত আইন-পরিষদের ১৩ জম সরকারী এবং ১০ জম 

বে-সরকারী মোট ২৩ জন সদন্তের মধ্যে প্রায় ২৫,০০০ 

ভারতীয়ের ৩ জন এবং নানাধিক ৯:০০০ইউরোপীয়ের ২০ জন 
প্রতিনিধি আছেন । 

তারপর কেনিয্ব! ব্রিটশ ক্রাউন কজোমি (0102 

0010 )। এই প্রদেশটিতে ১৯৩১ সালের আদমগুমাহিক 

ফিপাবে প্রবালী ভারতীয়ের লংখ্যা ছিল ৪২৬৮, ইছান্ন 
মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৩,৩৩৪,১৯১) ভন্মধ্ে ভারতীয় 
ব্যতীত ১৯,২১১ জন ইউঝোগীয় আছে। টাঙ্গানারিকার ভাল 



শ শতশত সিন হত তপ্ত তে শিপ শুক শন শ ২. ৭ তে শি শপ তত ৭ শশা শন 

কেনিয়ার র্থমীতিক আ্বীবনেও এক সময়ে ভারতীয়গণের 
অগ্রতিহৃত প্রাধান্ড ছিল। কিন্ত সাত্রাজ্যবাদদী পু'জিবাদের 
বা্ধের প্রয়োজনে কেনিয়া হইতে আজ ভারতীয় বিতাক্ষন 
অত্যাবন্তক হইয়াছে । ঠিক একই কারণে টাঙ্গামায়িকাতে 
ভারতীয় দলন আরম্ভ হইম্থাছে। 

১৮৯০ সালে কেনিয়াতে লর্বাপ্রথম ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিঠিত 
হয়। ৫ বংসর পর ১৮৯৫ সালে ব্রিটিশ ইন্পিরিয়াল ঈষ$ 

আফ্রিকা কোম্পানীর মিফট হইতে ইংরেজ সব্রকার ইহার 
শাসনভার খ্বহণ্ডে গ্রহণ কম়েন। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কেনিয়! 

ব্রিটশ রক্ষানাধীন ([১1/00107869 ) অঞ্লরাপে শাসিত 

হইত। এ বংসর ইহ! ক্রাউন কলোনিতে পরিণত হুয়। উন- 
বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ছুই-এক জন করিয়া! ইংয়েজ ওপ- 
নিবেশিক কেনিয়াতে বলবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ 

সালের পর হুইতে সরকান্নী উৎসাহ এবং অন্থমোদনের ফলে 
ইংরেজ ওপনিবেশিকের সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা ক্রুতগতিতে বন্ধিত 
হইতে লাগিল । পূর্ব হইতেই কিছু গারতবাসী কেনিয়াতে 
ধর বাধিয়াছিলেন। প্রায় প্রথম হইতেই শ্বেতা এবং ক্ফাজ 
ও্পনিবেশিকদিগের মধো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রেযারেধি 
আত্মপ্রকাশ করিল । 

কেনিয়ার মোট জায়তন প্রায় ২২০,০০০ বর্গ মাইল। 
ইহার উত্ভরাংশ অঙ্র্বর | কিন্ত নাইরোবি হইতে সমুক্রোপ- 
কুল পধ্যন্ত পূর্বাঞ্চল অতিশয় উর্বর । সমগ্র কেনিয়ার প্রায় 
১৮৫,০০০ বর্গ মাইল পরিষিত স্থান সমুনরপৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ 
ফুটের. কম উচ্চ বলিয়া শীতপ্রধান দেশাগত ইউরোপীয় 
.গুপনিবেশিকগণের বাসোপযোদী নছে। এ্রতদ্বাযতীত অঞ্চলকে 

1111001181005 অর্থাৎ উচ্চ বা মালভূমি বল] হয়। এই 

অঞলের ভূমি খুব উর্বর । ইহার প্রাকৃতিক দৃও একান্ত 
মনোরম |" এইখানে যথেঞ্ শিকার মিলে এবং প্রচুর পরিমাণে 

কফি, গম, চা ও ভূট্টা উৎপন্ন হুয়। 
১৯০৮ সালে ইংলগ্ডের তদানীত্তন উপনিবেশ লচিব লর্ড 

এলগিন কেনিয়ায় মালগুমিতে এশিয়াবাসীদিগের জমি 
বঙ্গোবন্ত দেওয়! সমীচীন নে বলিয়া! মত প্রকাশ করিলেন। 
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ইহান্ন ছুই বংসর পূর্যে যখন স্থানীয় র্তৃপক্ষ মালভৃমিতে 

কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গগণকফেই জমি বন্দোবস্ত জিতে আরম্ভ করেন, 
তখনও লর্ভ এলগিন তীহাঙ্গিগকে সমর্থন করিয়াছিলেন । ১৯০৮ 

লালে ফেনিয়ার আইন পরিষদে একজন বে-সরকানী সন্ত 
গ্রহণ করার প্রস্তাব ফর হইলেও পয়ে এই প্রস্তাব পরিত্যন্ত 

হুস্ব। ১৯১৩ সালের একটি লরকারী রিপোর্টে খ্বাস্যরক্ষা এবং 

লামান্িক দুবিধার ওদুহাতে ভারতীয়গণকে ইউরোগীয়গণ 
সইতে সর্বপ্রকারে স্বতন্র কৰিয়! দিবার ঘুপাত্িশ কর! হয়। 

বলা বাহুল্য, ইহার ফলে কেনিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ সন্তষ্ঠ 

হইসে পায়ে নাই। 

দিক 
৬১৫ 

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের একটি স্থফল এই যে ইহার কলে বিশ্বের 

সর্ধাত্ত এক অভিনব গণ-চেতনার সঞ্চার হয় । কেনিয়া প্রবাসী 

ভারতীয়গণও নিজেদের অভাব অভিযোগ এবং অবিকার সম্বন্ধে 
পূর্বাপেক্ষ। সচেতন হৃইয়! উঠিলেন ৷ এদিকে স্বার্থবান ক্ষমতা - 

ভোগদীর দলও সান্প্রধায়িক দ্বার্থরক্ষায় পূর্ববাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইলেন । কাছেই কেনিয়ার, ভারতীয় সমন্ভা গুরুতর 
আকার ধারণ করিল। ১৯১৯ সালে কেনিয়ার গবর্ণর একটি 

ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে স্পষ্ই জানাইয়া ছিলেন থে 
কেনিয়াতে ভারতীয় স্বার্থ এফেবারে উপেক্ষিত না হইলেও 

ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ কেনিয়াতে ইউয়োপীয় স্বার্থকে প্রাধান্য 

দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেনিয়া! শাসনে এই 

নীতিই অনুস্থত হইবে । 
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১৯২০ - সালে লর্ভ মিলনার প্রস্তাব করিলেন যে 

কেনিয়ার ব্যবস্থা পরিষদে এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলসমূহে 
বিশেষ ভোষ্টাধিকারের ভিভিতে ভারতীয় দণ্ড নির্বাচন কর! 

হইবে, যে সমস্ত আইনের বলে কেনিয়াতে বৈদেশিকগণের 
আগমন নিয়ন্ত্রিত হইবে ( 11017018781100 188 ) তাহাতে 
ভারতীয়গণ সম্বন্ধে কোন অঙ্ভায় বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা! অবলদ্ষিত 
হইবে না, কেনিয়ার মালসুমি কেবলমাত স্বেতাগণেন্ব জভ্ 
সংরক্ষিত রাখা! হুইবে সত্য, কিদ্ত অভ উতক& চাষের জমি 

ভারতীয়গণের জন্ত সংরক্ষিত থাফিবে এবং ভারতীয় ও 

শ্বেতা্গগণের জঙ স্বতন্ত্র বাসস্থান এবং সম্ভব হইলে শ্বতন্্র 
বাবসায়ের স্থান নিদ্দিষ্ঠ করিয়া দেওয়ার নীতি অন্ুস্যত হইবে । 

এই প্রস্তাব কেনিয়া! প্রবাসী ভারতীয় সমাজে তীত্র 
বিক্ষোন্তের সফার করিল। ১৯২০ সালের ২শে আগষ্ 

মাইরোবিতে আহন্কৃত ভারতীয়গণের একটি বিরাট সম্মিলনে 

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হুইল । 

খুব সম্ভবতঃ ইছারই ফলে ভারত সরকারের চৈতভোদয় হইল । 

সাতরত সরকার বলিলেন যে ব্রিটিশ ভারতীগণকে সাত্রাজ্যের 

অধীন কোন দেশেই ইংলগেশ্বরের অঙ্ভ কোন প্রজা! অপেক্ষা 

£%)876 59 20 108615086808, 2 % 0:00, (9010323 ০: 
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১৯২১ সালের ইন্পিরিসাল কনফারেনেও প্রবাসী ভারতীয় 

সমন্ভার আলোচন! হব । কমফারেষ্স মত প্রকাশ করিল যে 
ভারতবর্ষের বাহিরে ভ্রিষ্টশ সাত্রান্্যের অবীন যে সমস্ত 
জায়গায় ভারতবাসী ঘর বাধিয়াছে, লান্রান্যযে ম্বা্খেই সে 
সমস্ত জায়গায় ভাহাদদিগকে নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া 
উষ্টিত। 
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ইহাতে লমক্তার সমাধান ত হুইলই না, বরং লমন্ডা আন্মও 
গুরুতর আকার বাতণ করিয়া এক ছটিল পরিস্থিতিত্ন হাটি 
করিল । কেনিক়াধাসী শ্বেতাঙগগণ বিশ্রোহ্র হুয্কি দিলেন । 
অনভোপায়, হুইয়! ব্রিটিশ মন্ত্রি-সন্1 কেনিয়া! লমন্ভার একট! 
লমাধান করিবার চেষ্টা! করিলেন । 
/০ন)6 32080 05702005৮ 85৮5 &288 ৫06525207) 0908/089 

00৮০ দা1015 0901016  1708%6060  7₹6100111010.,+--787855508 
8086, 5 [দু] 

এই সমাধানে ভায়ের মর্ধ্যান্ব। রক্ষিত ছয় নাই। ১৯২০ 

লালের জুলাই মাসে প্রকাশিত কেনিয়া! শ্বেতপত্ে (10678 
ঘা111065 1১908] ) নিম্নলিখিত প্রস্তাব কর! হ্য়-__ 

১। কেনিয়া! ব্যবস্থা পন্সিষদে ১১ জন ইউরোপীয় এবং 

৫ জন ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন । . 
২। সান্দ্রদায়িক ভিদ্িতে নির্বাচন হইবে অর্থাং 

ইউরোপীয় প্রতিনিবিগণ ইউরোপীয় ভোটে এবং ভারতীয় 
প্রতিনিবিগণ ভারতীয় ভোটে নির্বাচিত হইবেন। 

৩। ইংরেজীতে কথাবার্ত। বলিবার ক্ষমত! ভোটাবিকার 
লাভের পক্ষে একটি বিশেষ যোগ্যতা! বলিয়া! বিবেচিত হুইবে। 

৪। কেনিয়ার মালভূমি ইউরোপীর়গণের জন এব্ং 
নিপ্ভুষিতে অবস্থিত উৎ& চাষের জমি ভাতীয়গণের জন্য 
সংরক্ষিত থাকিবে। 

১৯২০ সালে কেনির! সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে 

প্রযাপী ভারতীয় এবং ইউরোপীয়গণের মধ্যে কোন প্রকার 
তারতম্য কর] ছুইবে না। 
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১৯২০ জালের . শ্বেত-পজ্রে এই প্রতিঞ্তির মর্ধ্যাদা রক্ষিত 

হয় নাই। এর 
স্বেত-পজ্জে বল! হৃইল যে স্থানীয় জধিবালীদিপের স্বার্থ 

রক্ষা এবং তাহাদের উন্নতি সাধনই কেনিয়াতে অন্গদৃত শালন- 

নীতির বুখ্য উদ্দেষ্ঠ হইবে । 
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এই লান্তত্বরে খোষিক্ত নীতি কেনিয়! শাসনে কত! অন্থ- 
গত ছুইতেছে বিগত ১৯শে ডিসেম্বর নক্ষো বেতার ফেজ হইতে 
প্রনত্ত একটি ঘন্ৃতায় তাহা! কাব করিয়া দেওয়া হৃইয়াছে। 

. স্্তা নিখাইল মিখালভ (10110)81] 781)078110% ) ঘলেন 

প্রবালী ১৩৫৩ 

বে দক্ষিণ আক্রিকাতে প্রবাসী ভায়ভীয়গণেক প্রতি ঘে বৈষম্য- 

মূলক ব্যবহার কর! হুয় কেনির়াতে স্থানীয় অবিবাসিগণেক্ন 
উপন্ব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বৈষম্যমূলক ব্যবহার কনা 

' ছয়। নিজেদের জঙ্গি হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা নাম 
মানত মন্তুরির বিনিময়ে ইউর়োপীরগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য 
হয়। ইহাদের হধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের ছার শতকরা 
মাত ৫ জম । ১৯৪৫ সালে উপনিবেশ সরকায় ৪,০০০,০০০, 

স্থানীয় অধিবালীকর শিক্ষার ছত মাত পাউও 
ব্যয় করিয়াছেন। 
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মন্তব্য নিষ্্রয়োজন । 

কেনিয়! শ্বেত-পত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতে 
লাগিল । একাধিক কমিশন নিযুক্ত এবং একাধিক শ্বেত-পঞ্জ 

প্রকাশিত হুইল । ১১৩২ সালে নিযুক্ত কার্টার কমিশন 
(08007 00701018510) ) ১৯৩৪ সালে দ্ুপারিশ করিলেন 

যে কেনিয়ার মালভূমি স্বেতাঙ্গগণের জন্ত সংরক্ষিত রাখা 
হউক । ১৯৩৯ সালে এই ন্ুপারিশ অঙ্থযায়ী ব্যবস্থা! করা 

হইল । 
ফেনিয়া-প্রবাসী স্বেতাঙ্গগণ ১৯২৩ লালের ভায় প্রধারগ 

বিস্বোহ্রে ভয় দেখাইয়াছিলেন। তাহারা স্পঞ&ই বলিলেন যে 

প্রবাসী ভারতীয়গণকে ভাছাদের সমান মর্ধযাদ] দিলে তাহারা 
বিশ্রোহ ঘোষণ! করিতে দ্বিধা! করিবেন না। কেধল তাহাই 
নকে। তাহার! হক্ষিণ আক্রিক! এবং অগ্রেলিয়ায় প্রতিনিধি- 
ঘল.প্রেরণ করিয়া এ ছুই দেশে ভারতীয়গণকে শ্বেতাদগণের 
লমাম অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত প্রস্তাবিত করিবার 

চে] কমিলেন । 
কয়েক বৎসর পূর্যে ফেমিয়! এবং টীঙ্গানায়িকাতে স্থানীয় 

যানবাহন নিয়ঞন সংক্রান্ত এটি আইন বিধিবদ্ধ করা 

হুইয়াছে। এই আইন অঞ্চসার়ে লরফার নিযুক্ত একটি বোর্ডের 
অন্থযোধিত ঘানবাহ্ন ব্যবস্থাকেই মাত্র একচেটিয়া অধিকার 

দেওয়! চলিবে । ইহার ফলে সরকায়েছ্ মর্মি মাফিক মোটর 
প্রবং নৌকার মালিফগণকফে একেবারে ধ্বংল করিয়া! ফেল! 
যাইতে পারে । নৌকা! এবং মোটয় ব্যবসায় প্রায় সম্পূর্ণ 
ভাবে ভারতীয়গণের হাতে । গ্ুভক্াং উক্ত আইনের উদ্দেত 
পরিষার বুঝা! ধাইভেছে। | 

পূর্বা-আক্রিকায় ইংযেজ শালনাধীন কেনিয়া, টাঙগানারিফা। 
উগাণা! এবং জ্বাধিবারে ভায়ভীয় বিষেষ চষে উঠিয়াছে। 
এই চান্সিট প্রদেশেই সরকান বৈদেশিকগণের প্রবেশ নিয়নরিত 



১ চৈ প্রবাঙী ভারতীয় সমস্কা। £ কেনিয়া! ও টাঙজানায়িক। ৬১৭ 
৫ স্ব ও সস তা পন এসি সি শি সি ও পন ইউ ইস্ত্রি রে 

করিবার উদ্বেন্তে স্ব স্ব ব্যবস্থা পরিষদে আইনের প্রস্তাব 

উপস্থিত করিয়াছেন | সার মারা লিং) মিঃ কে. সারওয়ার 
ফোসেন প্রবং মিঃ সি, এস. ঝা দ্বার! গঠিত ভারত সরকার 

কর্থক প্রেন্িত প্রতিনিধি দলের মতে প্রস্তাবিত আইন সম্পূর্ণ 
খঅনাবঞ্তক। জা গ্বার ব্যতীত অন্ত তিনটি প্রদেশেই বছ জন- 
বিরল অঞ্চল বহিয়্াছে। কাজেই তথায় এখনও বহু আগন্ধকের 

স্থান সন্ুলাম হইতে পারে। প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে 
বল! হইয়াছে যে কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা! বৈদেশিকগণের 

পূর্ব-আক্রিক! প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত না! করিলে ভবিস্ভতে বৈদেশিক- 
গণ তক্ষিণ-আক্রিক! ছাইয়া ফেলিবে। জর্ভীতের অভিজ্ঞতা 
কিন্ত এই মুক্তির পোষকত। করে না। 

কেহ কেহ আশ! করেন যে অধিক সংখ্যক বৈদেশিক 

আমদানির ফলে পূর্বব-আক্রিকায় বেকার সমস্ত! দেখা দিষে। 

কিন্ত এ কথ! মনে করিবার কোন যুজিস্ত কারণ মাই। 

একথাও ভূলিলে চলিবে না যে বহ্রাগতদের চেষ্ঠা এবং 
পরিশ্রমের ফলেই পূর্ধা আক্রিকার অর্থনীতিক জীবন সন্বন্ধতর 
কইয়াছে। 

কেনিয়ার মালভুমিতে ইউরোপীয় ব্যতীত অভ্ান্ত জাতির 

চাষ এবং বাসেত অধিকার স্বীকৃত হইলে বহু সহত্র প্রবাসী 
গভারতীয়ের কর্মসংস্থান হইতে পারে । বর্তমানে এই অঞ্চলের 

অতি সামান্ত অংশ মাজ চাষ করা হয় । কেনিয়াতে বর্তমানে 

২০০০ ইটালি দেশীর যুদ্ধবন্দী রহিয়াছে । ইহার! লীমই অন্তরীণ 
মুক্ত হইয়া! খদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে । তাহার কলেও কিছু 

স্থানীয় অধিবাসী. এবং বহ্রাগতের কর্দলাভের পথ প্রশস্ত 

হইবে । কেনিয়া, উগাগা, জাপ্রিয়ার এবং টীঙগানাক্িকা 

প্রত্যেক প্রদেশেই ঝুদ্ধোস্তর আর্থিক উন্নয়ন পরিকজান! গৃহীত 
হইয়াছে । এই পরিকক্সনার রূপায়ণের জন্য ধন এবং জন- 
বলের প্রয়োজনীয়ত| রহ্য়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পন! অঙ্ছযাক়ী 

কাজ করিতে হইলে লহত্র সহ্ত্র কর্মীর সহযোগিতার প্রয্মোজন 
হুইবে। দ্ুতয়াং থেকার ষমন্তার গষুহাতে বৈদেশিকগণের 
পূর্ধব-আক্রিফায় প্রবেশাধিকার সন্থুচিত করিবার কোন যুদ্তি- 
লঙ্গত ফারণ দেখা যায় না। 

সমগ্র পূর্বা-আক্রিকায়,। বিশেষ করিয়া কেনিক়্া! এবং 
উগাঙায়, রাজ্মীতিক চেতন] জাগ্রত হওয়ার ফলে তথাকার 
অধিবাসীন্বদ্দ বছিয়াগত মান্কেই সন্দেহের ভরিতে দেখিয়া 
খাকেদ। ভারতীয় এবং আক্রিকাবালিগণের মধ্যে অর্থনীতিক 
স্বার্থের সংঘাতও যে দা! আছে এমন নহে । কিদ্ক সাধারণ 

গাবে বলিতে গেলে ভারতীয় এবং আক্রিকাবাসীর মধ্যে কোন 

বিদ্বেষ ব| বিরোধ নাই। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উত্ভয় 
ল্তরন্ধায়ের যে সমস্ত অক্ষমত! ( 01391111199) রহিয়াছে, 
খ্তাহান্ব বিরুদ্ধে ইহাক্স! সদবেত আন্দোলন করিয়াছে । 

পূর্ব আফ্রিকায়, জার ফেবল পূর্ব-আক্রিকায় কেন, ব্রিটিশ 

লান্রাহ্যো দর্যার আছ ভারভীয়গণের বিরুদ্ধে যে অভিযান 

আরম্ত হইয়াছে, তাহার দূল কান্বণ অর্থনৈতিক । অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে ভারতীবগণ আছ শ্বেতা বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্পর্থা 
হইয়া! উঠিয়াছেন । প্রথম বিশব-যুদ্ধোতর যুগে ভ্রিটিশ উপনিবেশিক 

সাম্রাজ্যে নুতন অর্থনৈতিক বিধান প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্বব রুগে নুতন মতন অঞ্চল কবলিত করিয়া 

লান্ের অঙ্ক যো! কর! সাত্রাঙ্্যবার্ী নীতির প্রধান উদ্দেন্ঠ 
ছিল। সেইসুগে ফাঢামাল উৎপরক্ষান্রী এবং শ্রমশিক্নক 
পণ্য ক্রয়কান্ী দেশসমূহের সহিত সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষার 
জন ছঃসাহুলী ব্যবসায়িগণের লহায়তা একান্ত ভাবেই জাবন্ভক 
হুইয়! পড়িয়াছিল। শ্বপ্পহু্ ভারতীয় ব্যবসায়ী সন্প্রদায় সেই 
সুগে ব্রিটশ ওপনিবেশিক জান্রাজ্যবাছের স্বার্থ রক্ষার প্রধান 
লছায় হইয়াছে । সাত্রাক্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকের চাহ্ঘার 

একটা বড় অংশ ভারতবর্ধ মিটাইয়াছে। যখন পর্যাপ্ত লংখ্যক 

স্থানীয় বা! অভ কোন দেশীয় শ্রমিক পাওয়া যাইতেছিল না, 
তখন ভারতীয় শ্রমিফগণই বিভিন্ন উপনিবেশের কৃষিক্ষেক্্র এবং 

কারখান! সমূহকে চালু রাখিতে সহায়তা করিয়াছে । আজও 
ব্রিটিশ সাঝাজ্যযের সর্ব হাজার হাতার ভারতীয় বণিক এবং 

ক্ষু্র দোকানদার দেখা যায়। হার! স্থামীয় কাচামাল জয় 
করিয়া বিভিন্ন শিল্লোৎপাদন ফেন্জে প্রেরণ করিয়া সাম্াজ্যের 

উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল এবং সক্রিয় রাখেন । হইছায়াই আবার 
স্থানীয় অধিবাসীদিগকে শ্রদশিক্পঙ্ধ পণ্য সরবরাহ করেন। 
নুতন নুতন অঞ্চলে অর্থনীতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার সুগে এই 
সংগঠনই ছিল সর্বোভম । 
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ব্রিটিশ পুঁজিবাদ ব! সান্রাজ্যবাদের পক্ষে নৃতদ কিয়া 
গ্রাস করিবার মত স্থান আজ আর দেখ! বাইতেছে না। তাই 

স্বীয় প্রভাবাধীন অঞ্লসমূহ্রে পন্িপূর্ণ শোষণ আজ ইংলগেয় 
অন্ত নীতির একটি প্রধান উদ্ধেন্ঠ। এই উদ্বেশ্য সাধনের 

জঙই কবলিত অঞচলসমূহ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দোকানদার- 
গণের উৎসাদন, ক্ষুদ্র ভূম্যধিকান্নীদিগকে বিভ্হীনের পর্ধ্যা্- 
তুক্ত করিবার এবং স্থানীয় শ্রষিকধিগকে যতটা সম্ভব বেশী 
খা্টাইবার প্রয়োজনীপ্রতা অনুভূতি হুইতেছে। ব্রিটিশ ওপ- 

নিবেশিক সাত্রাজ্যের সর্ধজ্র আজ এই অভিনব নীতি অন্থদ্ত 

হুইতেছে। এই লাব্রাজ্যবানদী আধিক নববিধান জাতীয় 
( 90181) এবং অর্থনৈতিক ( [001001)10 ) দ্বিবিব ক্ধপ 

পরিগ্রহ করিয়াছে । প্রথমতঃ এই নীতির ফলে ত্রিটিশ উপ- 
নিবেশের প্রবাসী ভারতীয়গণই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইতেছে। দ্বিতীয়তঃ পতনোন্ুখ লাহত্রান্্যফে রক্ষা করিবার 
শেষ উপায় হিসাবে সাত্রাজ্যবার্ধী পু'জিবাদ আনম এই অভিনধ 
নীতিন্ন লাহাব্য গ্রহণ করিয়াছে । 

প্রবালী ভান্বতীয় সযাজকে এই লাত্রান্যবাদী আহমশেছ 



৬১৮ 
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স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়া আত্মরক্ষায় জ্ড সম্মিলিত চেষ্ঠা! কল্সিতে 
হইযে। মূলতঃ অর্থনীতিক এই নববিধানের. সহিত উপ- 
মিবেশবালী যাবতীয় জাতির ভাগ্য জদ্িত। ইহাদের 
সকলের সম্মিলিত চাপ ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের চৈতভোদয় 

ফ্ইবে না। সাত্রাঙ্জযবাদী দেশলমূহ্র প্রগতিশীল বামপন্থী 
চিন্তাধাপ়ার বাহক দলগুলি এবং ভারতবর্ধ ও প্রবাসী ভারতীয় 
সমাজ এবং উপনিবেশবাপী নিপীদ্ষিত জাতিসমূহ্র আত্ম- 

নোয়াখালি 
সশ্রীহেমলতা ঠাকুর 

নোয়াখালি 1 তুমি আজি পুণ্যতীর্ঘস্থান 
ফিংসাজয় করিবার দিয়াছ সন্ধান, 

ঘালিয়াছ পথে জালে! যে পথ অগম্য 
পর্বত সমান যাহা ছুয-অতিক্রম্য । 

ভীমকায় টলি যার বিশ্বাসের ঘলে 
অহিংসায় হিংসা] লয় অপূর্ব কৌশলে, 
কঠিন তপন্তা এ যে কঠিন সাধন! 
উন্নত তুফান বুকে শান্ত উপাসনা । 

ছঃসহ্ ছঃখের পথে আনো! সমাচান্র 

মূহুর্তে সুহূর্ডে বাহে করে] ছঃখ পার, 

স্ত্যুর ছুয়ার খুলি দেখাও যে বর্গ 
বিশ্বে তুলি ধরে! আত্ব-বিশ্বাসের অর্ধ্য । 

নিরম্ের অন্্র তার আত্মার জালোক 

ধৌত করে ধরাতল দৃষ্টি অপলক, 
অলক্ষ্যে ঘোক্ষের ছার. হয় উদ্বার্টন 
মহাতীর্ঘ নোয়াখালি ঘোষে বিশ্বজন । 

সপ্তীবনী 
জ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 

ছুমায়ে! দা, ঘুমায়ো! না অপ্পয়! উর্বশী, 
অনমেফ অনেক আলো! জাকাশে এখনো, 

বাতাসের তরে স্তরে উঠিছে উছসি 

হাজার আশার গান--কান পেতে শোনো । 

অদেক অনেক আলে! আকাশে এখনো, 
জাগিছে হাজার চান স্কপের নেশায়, 
স্বপন-সাগর হতে পরীয়! আত্াসে 
বিবর্ণ জীবন-পটে সবুজ যেশায়। 

মানুষ মিছে জানি প্রহন্নে প্রহয়ে, 

থরে বান্ে পড়ে বত কাননা-নুকুল, 

প্রবাী 
টাচ! উরি /্রাপাইনস্ ৮ আত হস তি, এ নই টি 

১৩৫৩. 

প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টাকে জনরযুক্ত করিতে সাহায্য করিতে পায়ে । 
১৯৩৭ সালের জাক্বিবার লবঙ্গ বর্মথট ভারতীয় বণিক 

জন্্রদদায়ের সক্রিয় সমর্থম ব্যতীত সফলতা লাভ করিত না। 

মেছ্রু সরকার কর্তুক স্ভ-সমাণ্ড সম্মিলিত জাতিপুঙ্জের 

(0. ঘি. 0.) অধিবেশনে আসুক! বিজয়লক্্ী পঞ্জিতের 

নেতৃত্বে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধিদলের কার্য্যকলাপ ও. 

তাহার ফলাফল ত সর্বজনবিদিত | 

প্রলয়-তরঙ্দ ওঠে জীবন-সাগরে,-_- 
জলচর পাথী যত হুতেছে ব্যাকুল। 

কোথা যাবে প্রাণতরী-__পায় না নিশানা, 

কোথায় স্বপনে দেখা সাগর-নুজ্জন্ী, 

কি নামে ভাকিব তারে-_-কফি তার ঠিকান! ?- 
জানি না; লমুখে জাগে কঠিন শর্বরী | 

সাগয়ের বক্ষ হতে উঠি' ম্বত্যু-ঢেউ 
দুর্জয় দাস্তিক বেগে ছইয়েছে আকাশ, 
আতকে হাদয় কাপে, কোথা নাছি কেউ-_. 
এ ছুর্ধোগে যে জানিবে বাচার আশ্বাস। 

মানি, মানি, ছে উর্বশী, বৃত্যু ক্ষণে ক্ষণে 

তোমার আমার মাঝে রচে ব্যবধান, 
তবু ত” উঠিছে ঠা দুরের গগনে, 
তোরেয় আলোয় জাগে হ্জনের গান । 

এখনে অনেক আশা রয়েছে জীবনে, 
হাদয়ের মপিফোঠা হয়নি ত? ছাই, 
বীক! হোক--তবু জাজ রাতের স্বপনে: 

নুদুরের পথরেখা নয়নে মেশাই ॥ 

হেথা হোথ পাছতর জাগে সাছযাক়্ায়,-- 

মব নব আশ জাগে পথিক-অন্বন্নে, 

নিঃসঙ্গ নিশীথে জআাজে। কি যেন মায়ায় 
অরুয় লীমান্তে বসি? পাপিক়! কুরে ! 

আজিও পৃথিবী সব হ্যূমি শ্বশান, 
আজিও যায়নি নিতে দিশানী প্রদীপ, 
শ্রথনে! তোমার বত অন্বতের গান 

ধুলার ঘরায়ে নিত্য করে যে সজীব । 

সুমায়ে। না, ঘুমায়! না! অগ্গার! উর্বশী, 
নিষ্তান্বে! না হ্যে-দীপ লীলা-বাসর়েয়, 
পাঙিজাত-মালা ধাধ! ছ"ছাতে পন্থশি 

নিশেষে ঘুচাও আজ জীবন্ব পার্খেক) 



ম্যাটি কুলেখশন সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা 
এস. এম. ছদ্রুদ্ধিন 

বতমানে ম্যাটিকুলেশন ধিলেবাস নিয়ে নান! রকম বাগ 

বিতগ্জ] চলছে । অনেফের মতে সিলেবাস অত্যন্ত গুরুভার 

হয়েছে । কথাট] আংশিক সত । আমাদের দেশে সিলেবাস 
করা হয় বেশ জাদরেল বহরণের, কিদ্ত কাজ ছয় ঘুব 

সামান্য ; যাকে বলে--“বজ্র আটুনি কক্কা গেরে'। অখচ 

অভাভ দেশে এর থেকে কম লিলেবাসেই অনেক অধিক 

শিক্ষ| করে ছাত্রের! বেরিয়ে আসে । সিলেবামই আমল কথা 

নয়, মুখা বিষয় হচ্ছে ছাএ ও শিক্ষকের দৃরিভঙ্গী। এখানে 
ছাত্রের! নো্ট-বই ছাড়া এক পা-ও এগুতে চায় ন!। নুখস্থ__ 
মুখস্থ-_মুখস্থ__ন! বুঝে সবে মুখস্থ ছাড়া জার কোন কিছু 
তারা জ্কানে না। ফলে ম্যাটিকুলেশন সিলেবাস জাসলে 
যতট। কঠিন, তার চেয়ে দেখায় বছগুণে বেশী । 411:9))1))- 

111 ( মুখস্থ-বিদ্য। ) ও তোতাপাখীর মত আওড়ানো। এই 

হু'টে! জিনিষ কতকটা প্রতিরোধ করতে পারলে উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা হবে প্রত শিক্ষা । এর জত 

এক সঙ্গে তিন দিক থেকে সংস্কারকার্ধয চালাতে হুঝে; 

যথা" 
(ক) সিলেবাসের সংক্ষার-সাধন ॥ 

'খ) পাঠ-দান ও পাঠ-গ্রহণের গতাসুগতিক বাবস্থা 

পরিবত্ন ; | 

(গ) পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবত'ন ও পরিবধ ন। 
মাতৃভাষা_ ম্যাট কুলেশনের বর্তমান সিলেবাস অনুযাস্থী 

বাংল। ভাষার জন্ত ছুটি প্রশ্নপঞ্জ ও এদের প্রত্যেকটির জঙ ১০০ 

নম্বর নির্দি& আছে । প্রথম প্রশ্নপজে গভের জন ৬০ এবং প্েন্ন 

জন্ত ৪০ নম্বর নিধধারিত আছে। গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ 

বিভিন্ন গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়! 
হুয়। সংকজ্পনের উদ্দেষ্ড হ'ল বড় বড় সাহিতি]কদের ব্রচন1- 
সম্ভার থেকে চয়ন করে কেবল মালা-পাথাই নয়, বরং এর 

সৌরত্ে ও সৌন্দর্যে ছাঅমনকে জাধর্শ সাহিত্যের প্রতি আক 

করা৷ মালাটাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যলিদ্ধির পন্থা মাঅ। বড় বড় 
সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট্যবৃূলক ছ-একটি লেখা পাঠে ছাজমনে 

ভাদের খর পাঠের আকাজ্ষা জাগবে । কিদ্ত বতমাশে 

এই উদ্দেন্ট শতকরা! ৯৯টি ছাত্রের ক্ষেঞ্জেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ 

হচ্ছে । ছাত্রের সংকলনগ্ডলি বড় একট! পড়ে না, পড়ে শুধু 
নোট, তন্ত নোট, পরাঁক্ষ। পাসের হ্জমি দাওয়াই. -বযার মধ্যে 
বন়্ির চেয়ে কাকিই বেশী-_-ফলে ছাত্রেরাও ফাকে পড়ে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে বযাকরণে ২৫ নশ্বর, অন্বাদে ২৫, রচনার 

২৫ এবং ক্রুত পঠনের পুস্তক থেকে ২৫ নন্বর_-মোট ১০০ 
মন্বর থাকে । গদ্য ও পদ্য সংকলন-পাঠেন্র বেলায় ঘা! ঘটে 
ব্রত পঠনের বেলায় তার চেয়ে হুয় অনেক বেশী। রচনা 

গোছের একটি প্রশ্ন আসবে, আগল-বইয়ের মূল গল্পের চেহার! 
মা দেখে নোট থেকে মুখস্থ করাই 'মহাজনন্ত প্ছা' বলে 

পৌনে যোল আন ছেলেই মনে করে। ছেলে-মেয়েদের 

নিজন্ব রচন। পাঠ করলে তাহাদের ভাষা-শিক্ষার আসল রূপ 

চোখে পড়ে । শতকরা ৯৫চি ছেলের প্রকাশতঙ্গী (80919) 

দুরে থাক, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা নাই বললেই চলে। রচমা 
ছাড়া মুখস্থ-বিভার মধ্যেও এটা! বেশ নজরে পড়ে । হৃঠাৎ যদি 
কোথাও খেই হারিয়ে গেল, তবেই মুশকিল; তাব জট 
পাকিয়ে যায়, হয়ে পড়ে “ছু'টি পাকা তেল সরিষার বেল' 
জাতীয়, ভাষার ছুরবস্থ! হয় তার চেয়েও করুণ। 

ভাষা-শিক্ষার উদ্ছেষ্উ যদি নুঠুরূপে ভাবগ্রহণ ও ভাব- 
প্রকাশ হয়, তা ছলে সেই উদ্দেন্ত অনুযায়ী সিলেবাস গঠন 
করলে ককতটা উপকার হতে পারে । নুখস্থ-বিদ্যা ফলানোর 
মধ্যে বিশেষ ফোন বাছাছরি নেই । ছেলেমেয়ের! অন্তের ভাব 
এংণ করে নিজের কথায় নুষঠুরূপে প্রকাশ করতে পারে কিনা, 
তারা বুঝে-নঝে পড়তে পারে কিনা, দশ জনের সাষনে ধাড়িয়ে 
নিজের ভাব গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে কিনা-_-এইগুলির 
উপর নির্ভর করে তাদের ভাষা-শিক্ষার় সার্থকতা ও সফলতা।। 
এই উদ্দেন্টকে সামনে রেখে বাংল! ' ভাষার সিলেবাল নিম্ন" 
লিখিতরূপে সংক্কার কর] ধেতে পারে £__ 

প্রথম প্রশ্নপ্ (লিখিত) গদায ( লংকফলম )-_-৩০ নন্বত্ব 
পদ্য রঃ ০ ৪ 

বাকরণ রর ২০ » 

বে 
হোম ওয়ার্ক- ২০ ৯) 

মোট-_ ত্হ্যু রহ 

দ্বিতীয় প্রশ্নপ-_- রচনা (২টি 1-- ৪০ নম্বর 

অনুবাদ-_ ১৫ ১) 

পঞ্জ ও মর্ম-লিখন-__ ১৫ ৯) 

4০ ৮ 
ফোম-ওয়ার্ক-_ ৩০ 9 

মো্- ১০০ ট 

তৃতীয় প্রশ্নপত্র, প্রশ্নোভর-_-২০ নম্বর নির্বাচিত 
(মৌখিক ) সরব পঠন-_+১৫ ,, ) পুস্তক হতে 

উপস্থিত বড়তা__১৫ ,. 

' মো্-- ৫০ নম্বর 

প্রথম ও দ্বিতীয় “পেপার? (প্রশ্নপঞ্র) লিখিত । এর মধ্যে 

প্রথম পেপারে 'প্যারোটিভে'র (তোতা পাখীর মত জ্গাওড়ানো) 



উই 
ঞ্ি 

ত 
হীরার ৪ ৯ চস অন পাজি এ শব আহার অপ কপ জিসান উন 

অবকাশ হথেঞ্& থাকবে- বতক্ষণ পর্বত শিক্ষাঙ্ষান ও গ্রহ্ণ- 

পদ্ধতিন্ব পরিবত'ন না হযে এবং বাজারে হ্জমি “নোটে” 

প্রচলন বন্ধ না কত! বাবে। দ্বিতীষ্ব পেপারে ছাদের 
যৌলিকত্বের উপর জোর দ্বিতে হবে । বস্ততঃ, দ্বিতীয় পেপারে 
'প্যাক়োটডে'র অবকাশ জতি অল্স। তৃতীয় পেপারেও 
তখৈবচ। ত1 লিখিত ন! হয়ে মৌখিক হওয়ার ছাত্রদের 

পঠন, কখন, ভাবগ্রহ্ণ ও ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতার বিটার করা 
যেমন সহজ তেমনি অনেকখানি সঠিকও হবে । অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই দেখ! যায়, ছাত্রের! লেখার: বেলায় কিয় পরিষাণে 

ক্কতকার্য হলেও হো কথ! রুখ সুটে বলতে গেলে একেবারে 
হৃক্চকিয়্ে ঘায়। অথচ লেখার চেয়ে বলার প্রয়োজন 
সামাজিক জীবনে অনেক বেশী। 

এ ছাড়া! দিলেবাসের্র মৌখিক অংশের আরও কয়েকটি 

দ্বিক আাছে। ক্রত পঠনের বইগুলি ছেলের! একেবারে পড়ে 

না, এ কথা পূর্বেই বলেছি। নিলেবালে মৌখিক প্রশ্নোত্তর ও 

সরব পঠনের স্থান থাকায় ছান্ের! ত1 না পড়েই পারে মাঃ 
কারণ নোট-বুফ এখানে অচল । পুস্তক থেকে ছোট ছোট 
প্রশ্থের নিভূলি উত্তর দেবার জন্য এবং ুন্দর পঠনের জন্ত মর্থ- 

গ্রহণের প্রয়োজন । এই উদ্দেষ্টে ছাত্রকে আসল পাঠ্যপুস্তক 
পুনঃ পুনঃ পড়তেই হবে । বৃখস্থেন্ন বালাই নেই বারবার ভাল 

ভাবে পাঠ করলে পুস্তকের বিষয়বন্ত আপন হতেই ছাআমনে 

বন্ধূল হবে। 
উচ্চাঙ্গের যেকোন সাহিত্য ভাবরাজ্যের জিনিষ । এ 

ছাড়া সাহিত্যিক হুলেন শরষ্ঠা, ভ্রষ্ঠা ও ভাবুক । তার প্রতিভা, ও 

খাতি ছাত্রমনে শ্রদ্ধা! ও ভক্তি না এনে পারে না। কথায় বলে, 

ধারে ও ভায়ে কাটে । নামী সাহিত্যিকের ধারও জাছে ভারও 

আছে। সংবাদপত্র ও সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ এইখানেই । 

সংবাদপত্রের লেখা যতই সুচিদ্তিত ও দুদ্দয় হোক না কেন, 

ঘি নামী লেখনী থেকে না বেরিয়ে থাকে তাহলে তার 

প্রভাব ছাত্রমনে ততটা দামী হয় না। এইজভই নামকর! 
সাহিতিিকের লেখা ভাব-সন্প্রসারণে যতটা! সাহ্ছাধ্য করে, 
অন্ত কোন কিছুই ততটা করে না॥ 

কবিতা-পাঠ্েন্ন মতই লাহিভ্যপাঠেও যথেঞ্ সতর্কত৷ চাই, 
অভথায় উদ্ছেষ্ড ব্যর্থ হবে। আমক্া সাহিত্যকে যে ভাবে 

ছাত্রের সামনে উপস্থিত কমি তাতে তার উদ্দেন্ঠ বছল 

পরিমাণে ব্যর্থ না হয়েপায়ে না। ব্যাকরণের কচফচি ও 

লমালোচন! কপচঢানি দ্বারা আন যা-ই হোক সাহিত্যের হুখ্য 
উদ্দেষ্ঠ---শ্রেষ্ঠ মনীষার ভাব-সম্পঙ্গের অলক্ষ্য স্পর্শে নিজের 

মনোরাজ্যে্ ভাষাকে লোনা করা--নিক্ষল হতে বাধ্য। 

“অস্োপচার লফল হতে পারে, কিন্ত স্নোগী চেঁফে না। ছাজ- 

মনে লাহিত্যের এই অন্ষ্ঠ প্রন্ভাষ বাড়াতে ছলে ছান্রফে 

এড বার, ছ' ধায়, দশ যার, বিশ যার লাহিত্য' পড়তে ছবে। 
যতই পড়ঘে সাহিত্যের রূপ, রস, গন্ধ ততই পরিস্কু্ট হতে 

প্রবানী 

- থাকবে ; যতই দিন যাষে সাহিত্যের প্রন্ভাব হবে ছাত্রজীবনে 

১৩৫৪৩ 
£ 

শি পি এসসি লি সত? অত চাস তই 

দুছুরপ্রলান্বী ও কার্ধকন্ী। সিলেবালে সরব পঠনেন ব্যবস্থা 
সলাখলে এ বিষয়ে সুফল পাওয়! যাবে। 

ছাত্র মৌলিক রচনাও এর কলে সম্বন্ধ না হয়ে পারে 

না। লিখনভঙ্গীকে বল! চলে হীরফ-হার অথব! পুষ্পমাল্য । 
হায় “ও মাল্যের সৌন্র্থ নির্ভর করে প্রথমতঃ বিভিন্ন বরণের 

জওহর অথবা পুম্প-প্রাহূর্ধের উপর এবং দ্বিতীয়তঃ এদের 
সংমিশ্রণ ও সংযোজনার উপর । লিখনভঙ্গী তেমনি নির্ভর করে 
শব্দসন্ভারের প্রাচুর্য, বাকৃপদ্ধতি ভাষান্নীতি প্রস্ভৃতির জ্ঞান ও 
এগুলির ছুষঠু প্রয়োগের উপর । ছা যত পড়বে তার বাক্- 
পদ্ধতি ও ভাষা-ন্বীতি এবং সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গী উন্নত ন! 

হয়েই পারে না। ছু-দশ জন সের! সাহিত্যিকের লিখনভঙ্গী 
ওতঃপ্রোতন্ভাবে মনের উপর ক্রিয়! করতে থাকে ; এবং শেষে 

সর্ধসমন্বয়ে গঠিত হয় তার নিজ্বন্ব ঠাইল। বতর্মানে ছাদের 
নিজস্ব রচনার দান্িক্র্য এই ভাবে ঘুচানে। যেতে পারে । 

বত্মান পদ্ধতিতে ছোম-ওয়ার্ককে (গুছ লিখন-পঠন ) 

অবহেলা করা হচ্ছে । হোম-ওয়ার্কের জভ পরীক্ষায় নম্বর 
মির্দি& না থাকায়, এর প্রতি ছাআ ও শিক্ষক উ্তয়েরই বড় 

একটি! চাড় দেখা যায় না--এফে তে! শিক্ষকের সময়াভাব 
তাতে ছাত্রের আগ্রহের অভাব, শিক্ষককে ফাঁকি দেবার 
স্ছযোগ কখনে! দে পরিত্যাগ করে না। তার উপর বিধির 

বিষয়ের হোম-ওয়বর্কের কার্যক্রম বড় একটা! দেখা যায় না। 

কলে, কোন দিন বা ছাজ্রের ছাড়ে পাচ-ছয় বিষয়ের হোম- 

ওয়ার্ক পড়ল, অভ দিন একেবারেই হয়ত কাক গেল। 

এরর প্রতিকার করতে হলে লিলেবাসে অভ্ান্ত বিষয়ের মত 

হোম-ওয়ার্কেরও ঠাই করতে হবে শ্রবং শিক্ষককে তা 
দেখবার সময় ও লুযোগ দিতে হবে । ুষঠুভাবে হোম-ওয়ার্ক 
পরিচালনার জন নুচিদ্তিত পরিকজন! চাই ? শিক্ষক ও ছাত্র 
কারও উপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে । ফোম ওয়ার্ক 

অতিমান্জায় কঠিন বা সহজ নাহয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে 
হযে । প্রত্যেক হোষ-ওয়ার্কের জন্ত ছাত্রকে ক্লাসেই ফতকটা 
প্রস্তত করাতে হবে, অবস্ঠ মৌলিক রচনায় কথা ক্বতন্তর। এই 
ভাবে এগোতে পারলে ছাত্রের চাড় না এসে পায়ে না। 

হোমষ-ওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত কন্ধতে পারলে কাজ 
অনেকচূর এগিয়ে যাবে । এই কারণেই মাতৃভাষায় এর জভ ৫০ 
নন্বর় রাখ! হয়েছে । মাতৃতাষায় ছাত্রদিগকে শ্বাধলম্বী করতে 
হলে মৌলিক রচনা ও হোম-ওয়ার্কের উপন্ন বিশেষ জোর 
দিতে হযে । প্রথম পেপার অপেক্ষা! ছিতীয় পেপারে ফোম- 
ওয়ার্কের নম্বর এইজনই রাখ! হয়েছে দেড় গুণ যেলী। 
বাক্ধারের চলতি নো্ট-বইন্সের প্রচলন বন্ধ কন্বতে হবে, 

এ কথ! বছ বান বল! হয়েছে । ছাণত্রগণ স্বাবলম্বী হলে এ কাক 
সহজ হযে। ছ-ভাবে তার স্বাবলম্বী হতে পারে-_শিক্ষকের 
নিট হতে নোট গ্রহণ করে এবং নিথেরাই নোট তৈরি করে। 



চৈজ্জ 

শিক্ষককে নোট দিতে হলে তার পূর্ণ গ্রস্বতির প্রয়োজন । 
বর্তমানে যে পাঠ-ঠীকা (198507. 110698) রাখায় ব্যবস্থা! 
আছে তা একেবারে অকেজো । লোক দেখানে! পাঠ-ঠীকাম 
জার যা-ই ফোক সত্যিকারের ফোন কাধ হয় নাকি 

শিক্ষকের কি ছাজের। এখন প্রশ্ন হতে পানে, ভালভাবে কাজের 
উপযোগী পাঠ-ঠীক! রাখা! হয় না কেন ? এরর জবাবের জত বেশী 

ফর যেতে হয় না। সপ্তাহে ৩৯ পিরিরভ (পাঠ-যন্টা) কাজের 
মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষককে কমধেলী ২৯ পিরিয়ড ক্লাস নিতে ছয়। 

অর্থাং দৈনিক গড়ে তিনি দেড় পিন্িয়ড অবসর পান ॥ ৪০ 
মিনিটে এক পিরিয়ড ছলে ত] হয় মাজে এক ঘণ্টা । অনুপস্থিত 
শিক্ষকের জের টানার পর অবসরের যা ছিটা-কফৌোষ্ঠা বাকী 
থাকে তার মধ্যে তাকে ফ্লাগের ফিসাবপত্র, হোম-ওয়ার্ক খাতা- 
পরীক্ষা প্রভৃতি ষেরে নিতে হয়। কাজেই ছুলে প্রন্ততির 

সময় ও দুযোগ কোথায়? বাড়ীতে অবসর সময়ে যদি কেউ 
ইচ্ছাও করেন, তবু পূর্ণ প্রস্ততি তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না | 
এর জন্য বেশ ভাল রকমের পুস্তক-সংগরহ প্রয়োক্ষদ-_সেখানে 
থাকবে নানা রকমের দামী রেফারেক্স বই। কিন্ত এতদ্দেশীষ্ব 

গরীব শিক্ষকের ব্যক্তিগত পুগ্তক-সংগ্রফ্রে কল্পনা! আকাশ- 
কুম্থম মাত্র। 

ভাল ভাবে সমস্ত কাজ চালাতে হলে শিক্ষককে স্ুলেই 
পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাববার ও গ্রস্তত হ্যার সময় ও ছুযোগ দিতে 
হবে। আবদর সময়ে শিক্ষক স্কুলের লাইব্রেরি মন্থন করে 

ছাত্রদের জন নোট প্রত্তত করবেন। এ ব্যবস্থা ছাজ ও শিক্ষক 
উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর । এতে শিক্ষকের জানের পরিসর 

বছগুণে বাড়বে; ছাত্রেরাও বিশেষ উপকৃত হবে । 
মোট কথ! ছাজ্ের মনোযোগ আকর্ধণে ও তার প্রয়োজন 

অনুযায়ী মানপিক খোরাক যোগানোয় এ ধরণের নোট 
দেওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী । কিন্ত নোট দাম ও নোট 
গ্রহণকে কার্ধকন্ী করতে হলে শিক্ষককে দৈনিক কম পক্ষে 

তিন পিরিয়ড অর্থাৎ পুরা ছুটি ঘণ্টা অবসর দিতে হবে। 
প্রশ্ন উপর কোনক্রমেই হাত দেওয়া চলবে না। প্রত্যেক 

স্ুলের শিক্ষক-সংখ্যা দেড় গুণ না হোক, কম পক্ষে সওয়! 
গুণ বাড়াতে পারলে এই ভাবে কাজ করা সম্ভবপত হবে। 

কেরাদীর সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষককে হিসাব-নিকাশের হাত 
থেকে ব্রেহাই দিলেও কিছু কাজ হতে পারে। এছাড়া, 
প্রত্যেক ক্লাসে ছাত্রপংখ্য। রাখতে হবে পচিশের ফাছাকাছি। 

অন্ধ যে-কোন ভাবে কাঞঙ্জ করতে গেলে লমন্কায় সমাধান 

হবে বলে মনেহ্র না। 

ছাত্রের! নোট গ্রহণে লমর্থ ছলে ভাদের নোট তৈথিয়্ 
পাল। আরঘ্ত হবে। শিক্ষক সব বিষয়ে নোট দেবেন নাঃ 

ভিনি কখনে! নোট দেবেন, কফখনে! শুধু পুস্তকের উল্লেখ 

ফরবেন। ছার্রগণ অবসর সময়ে লাইব্রেসিতে বসে উল্লিখিত. 
পুস্তক থেকে বিষয়টি টুকে নেবে। শন জ্ ছুটি দিনিষের 

১২ 

৬২১. 

প্রয়োজন---সুলের ভাল লাইব্রেরি এবং ভা ব্যবহানের যোগ- 

সুবিধা । প্রত্যেক দিন ছান্রদের কমপক্ষে এক ঘণ্টা 'লাইব্রেছি 
পির্িয্ত' স্বাখতে হছুবে। ক্লাস-লাইব্রেরিতে ক্লাল-টিচায়েস 
তত্বাবধানে এই কাছ চালানো যেতে পানে, বধি প্রন্যেক 

শ্রেয় উপযোগী বিডিন্ব ধরণের রেফারেল বই ও অন্ভাড 
পুস্তক দেওয়া সম্ভবপর .হয়। তা না হলে এককন অভিজ্ঞ 
গ্রচ্থাগারিক রেখেও এ কাজ করা যেতে পান্ে। দ্বিতীয 
পদ্ধতিই প্রকষ্ট। লাইব্রেরি ঘরে বিভিন্ন শ্রেম্টর উপযোগী পুথি- 
প্র পৃথক পৃথক সান্ধানে! থাকবে এবং এ ছাড়! লর্বপ্রকাছের 
বেফানে্-বই সকলেন্স অধিগন্য অবস্থায় স্াখতে হবে । 

পাঠ্য পুস্তকের গজ প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি ছাত্রগণ যাতে 
পনত্র-বিশ বান্ধ সরবে পাঠ করে, তার ব্যবস্থ! রাখতে হ্বে। 
এবিষয়ে তাষের বিশেষরপে উৎসাহিত ফর়তে হ্বে। 

কত পঠনের পুস্তকগুলি বহুবার পাঠ করায় যে নুফল হবে, 
সংকলনের গদ্য ও পভাংশ পুনঃ পুনঃ পাঠেও ঠিক সেই একই 
কল দিবে । এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখ! কত'ব্য। গভ 
ও পন্ভাংশ সংখ্যায় অধিক হলে কাজও হবে ভাল] ভাসা, আন 
ফলও বিশেষ পাওয়া ঘাবে না। এইঘড নাম-কা-ওয়ান্ে 

গালভর! সিলেবাস মা করে ছাত্রের সামর্্ের প্রতি লক্ষ্য 

রেখে তা তৈরি করতে হুবে। 

অভাভ ক্িমিষের সঙ্ষে, মৌলিক রচনার প্রতিও বিশেষ . 
মজর রাখতে হবে । ছান্রেকে তধু মৌলিক রচনায় যৌখিক 
উৎসাহ দিলেই কাজ হবে না) তাকে মাঝে মাঝে 
পথও দেখাতে হবে। লেখার বিষক্বন্ত সম্পর্কে শিক্ষক ছাত্রের 

সঙ্গে এমন ভাবে আলাপ-জালোচন! করবেন যেন যৌলিক 
রচনার প্রতি তার আগ্রহ দিনদিন বাড়ে এবং তার মাল- 
মশলারও অভাব ন! হছয়। সহাহ্ুতুতিপূর্ণ সালোচনারও 
বিশেষ প্রয়োজন । | 

সকল ছেলের মৌলিক ঘ্চনা! সমান ভ্ভাবে উতরায় না। 
এ বিষয়ে পারদর্শা ছাত্রছাত্রীদিগকে বিশেষ ভাবে উপদেশ ও 
উৎসাহ দানের প্রয়োজন । উৎসাহ ও আ্থুঘোগ পেলে তান 

অনেক কিছুই লিখতে পারবে, কিন্ত সব কিছু শিক্ষকের পক্ষে 

দেখ! সম্ভবপর হৃবে না, সংশোধন করা ত ছুরের কথা। কিন্তু 
এক্ষেত্রে রচনা! সংশোধন করা না করায় বিশেষ কিছ আলে 
যায় না, জাসল কথ! হ'ল প্রেরণ! যোগামো। বার জলে কিছু 
কাদামাটি থাকবেই, পরিস্রত করতে গেলেই বাহ জলে বাঁধ 
পড়বে শ্রবং তা হবে বিলান জল । আরো ব্ত্ত্ঘ ও পরিশ্রত 
করতে হলে তাকে পুরতে হবে ছিপি-জআ্টা বোতলে । 
পরিস্ররতি এর উদ্দেন্ঠ নয়) এর উদ্দেন্ঠ হ'ল পলি ফেলানো বার 
ফলে ক্ষেতে ফলবে লোমায় ফসল । প্রে্ণারর উৎসমুখ যদি. 
গুলে রাখার ব্যবস্থ! করা যায়, তা হলে ঝরণাবারার মত তা! 
নিজ গতিপথ বেছে নেবেই এ্রবং পরধ্তা ফালে দ্ী্ মত 
স্থুপের জল বিতরণ কর়বে। 



৬২২ জাবানা 
১৩৫৩ - 5 ০১০ 

-“. ইংযেজজী £--গভ শতাধিক ঘংলন্ব ধরে ইংসেজীর মারক্উ 
শিক্ষাঙ্গনে .ফলে শিক্ষার গতি মন্থর হয়ে, পড়েছে? 
এই ভু অনেক আগেই ধরা পড়েছে এবং হু-এড জায়গায় 
লংশোধন-কারধ্যঙও ইতিমধ্যে সুক হয়্েছে। উদ্বাহ্রণম্বদ্ধপ, 
নিজাম রাজ্যের উজ্লেখ কয়া যেতে পায়ে। সেখানে 

উদর মারফত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চলছে, কিন্ত ধাংলা- 
ঘেশ এবিষয়ে বিশেষ পশ্চাংপদ্গ । কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 
ম্যাট. কূলেশন সয়ে বাংল! ভাষার মারফতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! 
ফাগজে-কলমে করলেও গ্রস্ত প্রস্তাবে তা চালু করার 

সুয্যবস্থ! এখনে! হয় মাই। অনেক পাঠ্য পুস্তক ইংরেজী ও 

বাংলার সংমিশ্রণে লিখিত হওয়ায় এক উদ্ভট অবস্থার হাটি 
হয়েছে । এছাড়া ছাত্রের! ক্লাসে শেখে আব! বাংলা আধা 

ইংরেজীয় যারকত, কিন্তু পরীক্ষার হুলে প্রশ্ন আলে পুরোপুরি 
ইংরেজীতে । প্রশ্নই বোঝে না তায় উর দিবে কি? জানা 
খিনিষও তাল-গোল পাকিয়ে গোলকধাণাধার হাটি করে। 

ম্যাট, কূলেশনে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা, কিন্ত কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ত! এখনে! ইংয়েজী। মজা মন্দ নয়। যে 
ছেলেদেয়ের! মাতৃক্চাযার মায়ফতে শিক্ষালাভ করছে, তান্না 
ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ ফরতে গিয়ে হাবুডুবু থেতে 
থাকে__দা বস্তা বোকে, না কিছু শোনে। কাছেই কি 

 ্নাতৃভাষা, কি বিদেশী ভাষা! কোনটাই এনা! আয়ত্ত করতে 
পান্নে না। ফলে কলেজ দের ছুলের শিক্ষার মোষ, স্কুল 
টাপার, হয় প্রাথমিক শিক্ষার নয় কলেজের শিক্ষার ঘাড়ে। 
অধঞ্ভ প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই দোষক্ষটি ঘথে& আছে, কিন্তু বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছই-নৌকায় পা-দেবার শীতিই যে বুখ্যতঃ এর জন্ত 
দ্বায়ী, ভাতে কোন লঙ্গেহছ নেই। 

এদেশে শিক্ষান্থ বিদেশী ভাষায় প্রকৃত স্থান হত শী 
নিধ্ণারিভ হয় ততই মঙ্গল। বিদেশী ভাষাকে কোনক্রমেই 
মাতৃভাযায় সমান মধ্যাহ| দেওয়া উচিত নয়। এতে মাতৃভাষ! 
প্রসারের থে অন্ুবিধ। হয়। অথচ আমাদের দেশে বিদেশী 
ধিমাতৃভাষাকে মাতৃভাষায় অনেক উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। 
হাতে হাতে এর কুফলও ফলছে। “ইংয়েজী ভাষায় অবপ্তটিত 
বিচ্যা শ্বভাবতই আমাদের মনেয্র সহ্যপ্তিনী হয়ে চলতে পানে 
না। লেইজন্যেই আমন্বা অনেকেই যে পিনাণে শিক্ষা পাই 
সে প্ধিমাণে বিদ্যা পাই নে। চারিদিকের আবহাওয়ার থেকে 
এ বিদ্যা বিচ্ছি্, আমাদের ঘর আর ইছলেয় মধ্যে হাম চলে, 
মন চলে ন11”0১) রবীজনাথের এই উদ্ভি কতখানি সভ্য তা 
ঘলে দেবার গয়োজন হয় না। 

, ম্বাতৃভাষাকে অবহেলা ধন্নায় ভাব ও ভাষা হই-ই হচ্ছে 

পড়। মাতৃভাষায় ধায় আত্মগ্রকাশের পথ ধুর্জে পেলে না 

ভার! বি্বেগী ভাষায় মারফত ভ] কমবে কফিন্াপে? গাছেগ্ন 

(১) ঘবীজনাধ ঠাকুর--শিক্ষা বিকিস্বণ। .. 

. গোড়া কেটে আগায় জল ঢালায় মতই এটা হাতকর। 
অ-বর়েণ্যকে বরণ করবার জ্ অনিত্রায় অনাহারে এই যে বার্থ 
লাখন!, এর স্বন্ষপ উপলব্ধি দেশবানীর কষে হবে, কষেই ঘা! 
এই অবাঞিত পছিস্থিতির অবলান ঘটবে ?” বাংল! যায় ভাষা 
সেই আমান ভূষিত মাতৃদুনিয় হয়ে" রবীজনাথের লক্ষে সঙ্গে 
আমক়াও “বাংলায় বিশ্ববিভালয়ের কাছে চাতকেছ মত্ত 
উৎকঠিত বেছনায় আবেদন জানাচ্ছি-_তোমার অভ্রভেষী শিখস্ব- 
চূড়া বেন করে পুঞজ পুঞ্জ শ্ডামল মেধের প্রসাদ আজ বর্ধিত 
হোক ফলে শভে, সুন্দর ফোক পুল্পে পঙল্পবে, মাতৃভাষার 

অপযান ছু হোক, বুগশিক্ষার উদ্দেল ধারা বাঙালী টিছ্ের 
শুফ নদীর রিক্ত পথে বান ভাকিয়ে বয়ে যাক, ছই কূল জাগুক 
পুর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন ধবনি ।”& 

মাতৃভাষান্স লক্ষে যে-কোন এ্রকটি বিদেশী ভাষা পাঠে 
মনের ও জানের প্রসার বাড়ে, এ কথ প্রত্যেকেই স্বীকার 
করেন। কিন্ত তাই বলে তা মাতৃভাষার সমকক্ষ ফোন- 
ক্রমেই নয়। মাতৃন্ভাষ! চক্ষু, বিদেশী ভাষা]! চশমা ; একটি 

হস্ত ও পদ, অপরটি লাঠি। চশমা! অন্ধকে চচ্ছ্ঘান করতে 
পারে মা, লাঠি হম্তপর্ষহ্ীনের কোনে! কাছে আসে না। 
মাতৃভাষ! শিক্ষার উদ্বেন্ঠ ভাব ও ভাষার উপর যতখানি দখল 

ও মৌলিকত্ব অর্জন, বিষেগী ভাষাশিক্ষার উদ্দেক্ঠ ততথানি 
নয়। এর উদ্ষেন্ত ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে সাধারণ রূপে 
ভাবের আদান-প্রদান- উদ্ধ ভাবে পঠন, লিখন, ভাব শ্রহণ ও 
ভাব প্রফাশ। বিদেশী ভাষার স্থান তাই গৌণ। 

এই দিক থেকে বিবেচনা! করলে বতর্মান ইংরেজী 
সিলেবাসে কিছু পরিবর্তন দরকার । তা নিনলিখিত রূপে গঠন 
কর! যেতে পায়ে £- 

প্রথম পেপার গু " (সংকলন )--৩০ নত্বর় 

(লিখি ) পভ রী ২০ % 

ব্যাকরণ রী ১৫ *% 

মর্মলিখন টা ১০ € 
ডিঠি গজ ১০ টি 

৮৫০ 
হোমওয়ার্ক ১৫ 

দো এট মত্ব় 
ঘিস্ভীক্ষ পেপার ($) রন! ২০ মন্বর় 

( লিখি ) অহছযাদ ১৫6 % 

মক 
হোম-ওয়ার্ফা ১৫ ৪ 

যোট ৫০ নমব্ 

* দ্বীজনাধ ঠাকুর--শিক্ষায় খিকিন্বখ। 



দ্যাটি কুলেশন বিলেধাস ব। পাঠ্যভালিক! ৬২৩ চৈৈ 

ভূভীয় পেপার-_প্রশ্নোনরর ২০ নম্বর নির্বাচিত পুস্তক 
(মৌখিক ) রব পঠন ১৫ * হইতে 

বন্তত]! ১৫ ” ছবি অথবা পনিটিতভ বস্ত 
শা ও বিষন্ন সম্পর্কে 

মোট ৫০ নম্বর 
মাতৃভাষা! ও বিদেশী ভাষা পঠণ ও পাঠদানে তফাং 

উদ্দেষ্ঠের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। যাত্ভাষ! শিক্ষার 
লক্ষ্য হবে ব্যবহারিকত্ব ও মৌলিকত্ব উভয়ই, বিদেশী ভাষার 
উদ্বে্ভ শুধু ব্যবহার্িকত্ব । সাধারণ ভাবে সাধারণ বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনা, চিঠিপঞ্রের আদান-প্রদান এবং সাধারণ 
রকমের পুপ্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করে বর্ণগ্রহণ করতে 
পারলেই যথেঞ্&$। এই উদ্দেস্ঠ জুযায়ী মাতৃভাষায় পাঠান ও 
পাঠগ্রহুণ পদ্ধতি লামাভ রদবদল করে ব্যবহার করা চলে। 

বন্ততঃ, নোষ্ট-দান, নোটট-গ্রিহণ ও নোট-প্রস্তত-প্রণালী স্থান- 
ফালপাত্র ভেদে ও উদ্দেন্ত অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ব! 
সংকোচন ফতে ইংরেজী, ইতিছাগ, ভূগোল প্রভৃতি দকল 
বিষয়ে পাঠদানে ও এ্রহণে প্রযোজ্য। 

অন্ক_ গণিত ও জ্যামিতি এ ছুটির আবন্তকত! লপ্বত্বে কোন 

প্রশ্নই ওঠে না। কিন্ত তবু এর মধ্যেও কতকটা নির্বাচন 
ও সংকোচন প্রয়োজন । ব্যবহারিক জীবনে যে সমস্ত অঙ্ক 
এ্রবং জ্যামিতিক উপপান্ত ও সম্পাস্ত বিশেষ প্রয়োন্নীয় তারই 
উপর ভিডি করে অঙ্কের সিলেবাপের সংস্কারসাধম করতে 
হবে। গণিতে খুব বেশী সংকোচন হয়ত সম্ভবপর হুবে না, 

কিন্ত জ্যামিতিতে অনেকখানি ছার্টাই ও বাছাই করতে পারলে 
ভান। ব্যবহারিক দিক থেকে বীজগণিতের কোন প্রয়োজন 

আছে বলে মনে হয় না। তা! প্রকেবারেই বাদ দেওয়া যেতে 
পায়ে । বদি একান্তই বাদ দেওয়া না চলে, তবে অন্ব-শামের 
একটি শাখ! হিসাবে তার বূল নীতি ও বেছে বেছে গু্ট- 
কয়েক করমুল। শেখানো যেতে পারে। ছান্রের ক্ষদ্ধ থেকে 
অনাবন্তক চাপ তা কমানো! যায় ততই সুফল দেবে । এরই 
হিসাবে অঙ্গের দিলেবান নিয়োজভরপ হতে পান়্ে-_ 
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ইতিছাপ ও লাসন-পন্থতি টিটি চগতজিল্িত 
ইতিহাস শিক্ষা! দেওয়া! হয়ে থাকে । ভান্বতেক্র শীসন-পদ্ততি 
বিভালয়পাঠ্য ইতিহাদের অন্তসুত্তি নয়। একে এচ্ছিক বিষয় 
হিসাবে লওয়! চলে । ইতিহাল ও শালন-পদ্ধতি এক ই পর্যারতুন্ত 
বিষন্ব, একটি ন! জানলে অপরটি ভাল ভাবে জান! যায় ন!। 
৬৭৮54558875 
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দোষ - **. ১০০ নম্বর 
অনেকের ষতে বিদেশী যে-কোন একটি ইতিহাস পাঠ না 

করলে নিজের দেশের ইতিহাস জম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে 
না । এ কথ! অতি সত্য । কিন্ত যার! নিজের দেশের ইতিহাল 

লম্বঘ্ধেই অজ্ঞ, তারা! অন দেশের ইতিহাসকে মাপকাঠি ছিলাে 
ব্যবহার করবে কিরপে? এই ইংলঙও, রোম অথবা 

গ্রীসের ইতিহাসের চেয়ে ভারতের শাসন-পদ্ধতি শিক্ষাঙ্গান 
বহুগুণে শ্রেছ্ঃ । নাগরিকের পক্ষে দ্বেশের শাসন-পদ্ধতি 
সন্বদ্ধে জান থাকা অপরিহার্য । এছাড়! ভারতের ইতিহাস 
ও শাসন-পদ্ধতি ভাল ভাষে পাঠ ও এবিষয়ে পাঠদান করনে 

গেলে ইংলগ্ডের ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে কিৎ পরিমাণে 

মন! শ্রসে পারে না। 

ইতিহাস ও শাসন-পদ্ধতির সঙ্কে বর্তমানের সংযোগ সাধন 

করতে না পালে এগুলোর শিক্ষ! হয় অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ । বর্ত- 
মানের সানাধিক, রাষনৈতিক ও ধর্মসংক্কান্ত ঘটনাপ্রবাহেনে 
সংমিশ্রণে নিত্য নুতন ইতিহাস ও শানন-পদ্ধতি রচিত হুচ্ছে। 

ইতিহাসের এই ধারার সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় ঘটাতে না 

পারলে ইতিহাস-পাঠ হয় নিতান্ত নীরস বন্ধ । 
ভূগোল ও বিজ্ঞান £_সুগোল ও বিজ্ঞানের জন্য ছুটি 

বিভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রয়োজন নেই, মনিও এই বৈজ্ঞানিক দ্ুগে 

এগুলোর ঘত বিশ আলোচনা হয় ততই ভাল । ছাত্রদের সময় 
ও সামর্থ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছান্ছের বদলামদলই 

হ'ল আসল কথা । এখন প্রশ্ন, এই গুরুত্বপূর্ণ ছটি বিষর এক প্রশ্থ- 

পজ্জের মধ্যে রাখা বায় কিরূপে ? এতে পাঠদানই ব1 কতখানি 
লাফল্যম্ডিত হযে ? এয উত্তর এইযে 'লেকেন্দা্ শাহের 

যত গরভিয়ান-গিয়! কাঁটা” ছাড়া এ সমস্ত! লমাধানের আম 

ফোন উপায় নেই, প্যাচ খুলতে যাওয়াই বোকামি। বভর্মান 

ভগতে লফল নাগন্িক জীবন যাপনের অন্য কোনটাই বাছ 

ছেওয়া যায় না, অথচ পুরোপুরি শেখাও লতবপর নয়ঃ এ 

ক্ষেত্রে এরাপ ব্যবস্থা! ছাড়! উপায় কি? সিলেবাস নিয়ো রগ 

হনে পানে... ্ 



.. প্রবা্থী ১৩৫৩ 

ছুগোল-- ৪০ জন্বন্ব . 

বিজ্ঞাষ-_ ৪০ ৯ 
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এই ব্যবস্থার ভূগোল প্রায় পুর্ধবংই রইল। শুধু বে- 

বিজ্ঞানকে একট! পুরো! প্রশ্নপজ করে বাব্যতামূলক করার কথা 
হচ্ছে, তাকে বিশেষরণে ছাটাই করতে হবে। ম্যাট, কুলেশন 
সয়ে বিজ্ঞান শিক্ষ। দেবার উদ্দেন্ত বৈজ্ঞানিক হৃটি নয়, বিজ্ঞানের 
মূলনীতি ও নিত্য ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির সাধারণ ভাবে আলোচনা, 
যাতে এই সাধারণ জ্ঞানের অন্ভাবে বত'মানের বৈজ্ঞানিক যুগে 
আমাদের পথে পদে বিড়দ্বিত হতে মা হয়। এই উদ্দেন্ঠ 
লাষনে রাখলে লিলেবাস রচনা কতকটীা! সহজ হবে । 

ধর্ম-ভাষ! £ _সংস্কত ও আরবী হিন্মু ও নুসলমানের বর্ম ও 
লঙ্ভাতার আদি ভাষা হিলাবে এখনও বিশেষরূপে সমাহ্ৃত। 
ফোর়াণ ও বেদ বুঝতে হলে সফলের এ ছটর চর্চ 

অত্যাবন্তক | বর্ষশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত 
থাকতে পায়ে মা।. কিন্ত এই ভাষা ছটি শিক্ষার বতর্মান 
পদ্ধতি দেখে মনে হয় এ্রগুলোর চর্চা বর্মনাষা হিসাবে 
সিলেধাসে স্থান পায়নি । এ্রকমাঝর ধর্ষের বাছুন হিসাবে 
বিষেচন! করলে আন্ববীর পরিবতে ফার্সী অথব! উর 
ব্যবস্থা রাখা উচিত নয়। অনেকে বলবেন, ধর্মের মুল 

ভাষা না হলেও উর্ছ ও কার্সীর মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্ম 
ও লভ্যতায় এ বিকাশ সাধিত হয়েছে বে, এগুলোকেও 
অংশত ধর্মভাষা লা চলে। এর উদ্ভরে বলা ঘার, 
আন্বীর পরিষভে অন্য কোন ভাষার মারফত যি ধর্ম 
শিক্ষা করতে আপতি ন1 থাকে, তবে বাংলার মারফতে 

শিক্ষা করলেই ব! আপতি কি? ছ'চার জায়গায় ইতিমধ্যেই 
এ বিষয়ে কাম দুরু হয়েছে। মাতৃভাষায় পুরোপুদ্ি 
ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে, পালে ধর্ষ সম্দ্ধে বত'নাম অজ্ঞতা 
অনেকখানি কমে আনত মসন্িদে খোতবা! পাঠ ও 

দমাতষ বত্মানে শতকরা ৯৯ জন ঘাঙালী রুস্লমানের 
কাছেই ছুর্ষোধ্য। প্রার্থনার বিষয়বন্তই যদি অজ্ঞাত ক্লইল, 
তবে চরিত্বেযর উপয় ত! প্রভাব বিস্তার করবে কিজপে ?. 
অথচ মাতৃনাষায় ধর্মপিক্ষ। ও প্রার্থন! প্রচলিত. ছলে তা 
সহজেই মাননিক, দৈনিক ও আধ্যাত্িক উৎকর্ষ সাধনে লমঘর্থ 
হবে! 

যো কথা ভধু ভাষ। শিক্ষা হিসাবে আবী ও সংস্কতের 
স্থান নিলেধালে না রাখাই উচিত। শ্রন্তে অযথ! ছান্রমনকে 
পীড়িত কা হয়। কারণ, একে তৃতীয় ভাষা, দ্কাতে ল্চম 
পেখী থেকে বে ভাবে ভার চর্চা হয় ভাকে-চার বুদ্ধ, 

ছাদের এক রকম কিছুই শেখানে! যায় ন1। চার বংলয পর 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শর চর্চ1 করবার ছ্ছযোগ আয় না হওয়ায়, 
সংস্কত ও আহবধী ফারলি থে চর্চ হয়েছে ভাই ছাজেক্স! বে- 
মালুম ভূলে যাযস। একে শক্তি ও লময়ের অপব্যবহার ছাড়া 

আহ কি বলাযায়? এরপ ক্ষেতে হয় প্রকে যাদ দিতে হয়, 
নয় উহ” হিন্দী আরবী ফারসী ও লংন্কতকে দ্বিতীয় ভাষা 
হিলাবে ইংরেজীর পরিবতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হুয়। 

সত্যিকার ধর্মভাষ! হিসাবে সংস্কত ও আরবীর চর্চা হলে, 
এই ছুই ভাষার পরিবর্তে অভ কোন ভাষ! নেওয়! চলবে না। 
কারণ সে ক্ষেত্রে এই ভাষা-শিক্ষায় উদ্দেন্তই ব্যর্থহবে। ধর্ম 

শিক্ষার উদ্দেউ নিয়ে দি এই ভাষাশিক্ষা দেওয়া হয়, তা 
হলে এয সিলেবাসের সংক্ষার প্রয়োজন । তা নিয়নলিখিত রূপে 

কর! যেতে পারে, 

ধর্মগ্রন্থ সংকলন ( সুল ভাষায় )--৪০ নম্বর 
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মোট ১০০ নম্বর 

কলেমা-কালাম, রোজ! নমাজ দুঠুভাবে সমাপন করবার 
জন্য ফোরাণ শর্বিকের বৈশিষ্ঠ্যৃূলক গুটিকয়েক ছোট ছোট 
ছুয়া ও আয়াত দ্বারাই সংকলন রচিত হবে। তা! সংখ্যায় 

অল্প হযে যেন এগুলির মর্ম ছাত্রেরা সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে 

পারে। আর একখানি এসে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও লৌঁনর্য 

এ্রবং অন্ত ধর্ষের তুলনামূলক উদ্বায় আলোচনা বাংলার মারফত 
ছাত্রদের সামনে ধয়তে হবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী 
ছাত্রদের জ্বন্তও ঠিক অন্গরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হৃযে। 

এই ব্যবস্থায় কলে ছাত্রগণ হবে নি নিজ ধর্ষে আস্থাধান 
ও পরবর্মলহিকু । স্বধর্মে অজ্ঞতা ও পরধর্ষে অসহিক্তাই হ'ল 
বতমান হিন্দু-সুসলমান বিদ্বোধের নূল কারণ। স্বধর্মের 
আসল পরিচয়ের সহিত পরধর্মের সহাহুভূতিপূর্ণ উদার 
আলোচন! মিলিত হলে এ বিরোধের অবলান হতে পারে। 
লর্ধজাতীয় ছাত্রদের জ্বন্য সার্ধজমীন নীয়ব প্রার্থন! এবং হঙজি 
পারা যাস্ব, বিভিন্ন জাতিয় জন্য ভিন্ন ভি আড়মরহীদ 
প্রার্থনার ব্যবস্থা করলে বিশেষ সুফল হবে । হিচ্ছু ও মুসজ- 

মানের ছিলিত স্কুলে আছুঠামিক ধর্ম প্রন চেয়ে খুব বেশী 
প্রচলন লন্তবপর হুথে ন। এরা গৃহ্্ন কাজ । মোট কথা, বর্ম- 
ভাষ! শিক্ষায় উদ্দেক্ঠ ভাষা-শিক্ষ! বা! ধর্ষান্বতা স্বদ্ধি নয়, ধর্ষ- 
প্রাণ ও উদ্দান্তত1 ॥ মানপিক উৎকর্ষ নয়, নৈতিক ও 
আব্যান্িক উন্নয়ন । বর্ম-্ভাষার প্রস্কত হোম-ওয়ার্ক হবে ভুলে 
শিক্ষাকে _ফুসংস্কারমুক্ত ধর্ষকর্ষে স্ষপাসণ। প্রস্কত প্রস্তাবে, 
দুখুতুই হণ স্র্ষনিষ্া় উপসুক্ত ক্ষেত 

0০ 



সহি 

নবদাতকের জনকে নিলেষে বণ মৃলাই না সেরে দিতে হয়] তার জাীরনীশতি হর নিতেজ, স্বাস্থ যায় তেছগে। : যখালময়ে তার প্রন্তিকার ন! হ'লে নাড়া গাসথযহীনভা সন্তানেও প্রন্তিফলিত হা। অথচ এ সকল উপসর্গের হাত থেকে পরিতাণ পেরে স্বাস্থ্যোজ্ছল জশবন ওরা অনাহালেই শ্িরে গেতে পারেন--ফড়ি নিক্মমিত "ভাইনোষন্ট” সেবন করেন। 

ভহনামণ্ট 
ঘেঙজজল ক্বোধ' লেঃ * ক্লিকাতা- ৯৩ 27৭57/8হ 
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বাব্যতামূলক প্রশ্নপত্র বর্তমান ও ভবিষৎ ৫-_ 
ব্যাটচুলেশনের জন্য পাঠ্য বিষয় দিন দিন বাড়ছেই এবং 

ছাত্রদের উপর অধখ! ভার চাপানে| হচ্ছে, এ অভিযোগ প্রায়ই 
শোন! যায়। কথাটা ফেলবার যত নয়। এইজন্য বতর্মান 
[সলেবালের নে আমাদের প্রস্তাবত [সলেবানের চলনা করা 
প্রয়োন। 

বর্তনান ফোর্ল 
বাংলা ভাষ! (লিখিত ২০০ অন্ন 
ইংরেজী রি ২৫০ 9 

' অহ ০ শা ১০০ ৯ 

ইতিহাস ক. ১০০ ৯ 

ভুগোল 9 "৮ ৫০ 

ক্লাসিক ৮৪ ০ ১০০ 9 

মোষ্ট-_ ৮০০ নগ্বপ়্ 

প্রস্তাবিত কোর্স 
* জিখিত যৌধিক হোম-ওয়ার্ক মোট নম্বর 

খাংলা ভাষা ১৫০ ৫০ ৫০ ২৫০ 

ইংরেনী-_ ১২০ ৫০ ০ ২০০ 

ফিশার ৮০ সপ ২০, ১০০ 

সস 1৮০ ১০ ১০ ১০০ 

ভূগোল ও বিজ্ঞান--৮০ ১০ ১০ ১০০ 

বর্ষ"ভাযা--. ৬০ ৩০ ১০ ১০০ 

৫৭০ ১৫০ ১৩০ ৮৫০ 

আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবিত কোর্সফে খুবই গুরুভার বলে 
মনে হওয়া! বিচিন্ব নয়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ততখানি 
মনে হবে না। কারণ হোষ-ওয়ার্কের জন ১৩০ নম্বর নির্দি 
থাকায়, হোম-ওয়ার্কের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বাড়তে এবং 

শিক্ষা দান ও গ্রহণ দুঠুভাবে পরিচালিত হবে । তা! ছাড়! ভাল 
ভাবে কানন করলে শতের কাছাকাছি নম্বর সহজেই মিলতে 
পায়ে। বতর্মানেও ফোষ-ওয়ার্ক হয়, তখনও হযে / খাটুনি 
লমান, অথচ পাসের পথ হবে পূর্বাপেক্ষা! অনেকর্খানি প্রশস্ত । 
মৌধিক়ের জন্য ১৫০ নত্বয ।নর্চিধ আছে। লিখিত অপেক্ষা 
যৌখিক বিষয়ে খাটুনি অর্ধেক কম, অথচ নব পাওয়া 
অপেক্ষান্কত সহজ । অবঞ্জ কতড়টা! উপস্থিত-যুদ্ধি চাই। 

নত্বরের তারতম্য ছাড়! আর এক ছিক থেকে আপনি 51 
স্বাভাবিক । সেটা হ'ল ম্যাট কুলেশন কোর্সে পাঠ্য বিষয়ের 
প্রা্থ। বতরমানে চলতি ঘটন! ও সাধারণ জান ম্যা- 
ছুলেশমের কোর্স-বহিষ্তি। কোর্সের মধ্যে এদের টেনে 
আন! হয়েছে । শাসব-পদ্ধত্তি ও বিভ্াম এখন এঁহিফি বিষয়, 

এদের করা হয়েছে বাধ্যতামূলক ৷ এতে মনে হবে ছাজ্রেন 
মাথায় কি গুরুতর ভার চাপানে! হয়েছে। কিন্ত প্রত্যেক 
বিষয়ে িলেবাল রচনার উপর কোসের গুরুত্ব বা লছুত্ব যতটা 
নির্ভর করে, বিষয়ের প্রাচূর্ষের উপর ততটা নয়। 

লাধায়ণ ভাবে নিত্য-নৈথিদ্ধিক জীবন যাপন প্রণালী হন্দর 
ফত্তে গেলে ধতটুকু প্রয়োকন, ভথু ততটুকুই প্রত্যেক বিষয়ে 
সিলেবাস ঘচনায় রেখে ঘাকীটা! কেটে ছেটে বাঘ দিতে হবে, 
এ কথ! পুনঃ পুনঃ বল! হয়েছে। ব্যবহান্িক আবনেন্র 
প্রয়োজনকেই যদি লক্ষ্য ধরা হয়, ত1 হলে দিলেবাস লদু কর! 
সহজ হবে। অনেকে আপতি করবেন, এ্রতে জান হুথে 
ভাসাভাসা। কিন্ত আমার মনে হয়, ছু্ুভাবে পাঠদান ও 
পাঠ গ্রহণ চললে এই সিলেবাসের মধ্য দিয়ে ছাত্রের! ঘতথানি 
শিক্ষালাভ করবে ও বর্তমান জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে 
পারবে, বরণমান সিলেবামে তা সম্ভবপর নয়। 

ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্, বিজ্ঞান, উর্ছও হিজ্জীকে (হঙ্ধি 
ইংরেজীর পরিবর্তে উর্ঘ ও হিন্দীর ব্যবহার না হয়) এঁচ্ছিক 
বিষয় হিসাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে । ন্যাটফের 
পর যার] আর্টস পড়বে, তার! নেবে ইতিহাস, যার! বিজ্ঞান 

পড়বে তারা হয় অঙ্ক নয় বিজ্ঞান এধং বারা! কমার্স পড়বে 

ভার! নেবে ভুগোল। উহ? হিচ্গী ও ক্লাসিক বে কেউ নিতে 
পারবে। ৃ 

পন্বীক্ষা-পদ্ধতির পন্নিবতন--সিলেবাস পুনর্গঠন ও পাঠ- 
দ্াম-পদ্ধতির অদল-ব্ধল করতে পারলে পরীক্ষা-পদ্ধতির পরি- 
বর্তন কতকটা আপনা! হতেই হবে। প্রস্তাবিত সিলেবাসকে 
কার্ধকরী করতে ছলে ছুই রকমের পন্বীক্ষার় প্রয়োজন হবে-_ 
আভ্যত্তর ও বাহ (10697081 & 6360108] )। হোম-ওয়ার্ক 

বিষয়ে প্রধান ও লহ্ফারী শিক্ষকত্ব্দই হবেন আভত্যত্বর 

পত্বীক্ষফ। শিক্ষকের সততা, লত্যান্থয়াগ ও নিরপেক্ষতার 
উপর আত্যন্বয় পরীক্ষার ফলাফল শির্ভর ফরবে। শিক্ষক 

লততা ও বিবেকেন্ন দ্বার! চালিত নম! হলে বিভিন্ন স্ুলে হোষ- 
ওয়ার্কের নম্বর দানে প্রতিযোগিতা চলতে খাকবে। প্রবাদ 

আছে, কোন্ শিক্ষক নাকি ধু হয়ে পরীক্ষার্থীকে ১০০ নম্বরে 
মধ্যে ১১০ মন্বর দিয়েছিলেন। তার ছিল নিংদ্বার্থ ছান্র-প্রতিভা- 
গ্রীতি। কিন্ত এ ক্ষেত্রে হবে তার উপ্টো-_স্বার্ধান্ধ ছাজ-গ্রীতি। 

এর প্রতিকারের ভবন্ত প্রত্যেক দ্ধেলায় প্রতিনিবিস্থানীয় 
চান পাচ জন প্রধান ও সহকারী শিক্ষক নিয়ে এক একটি জেলা 
আভ্যন্তর পন্নীক্ষক সমিতি গঠন ক্ষপ্নতে হযে । এরই লবিতির 
কাজ হবে জেলার সন্ত ছুলেয় হোম-ওয়ার্কের নব্য তদারক 
ও মৌখিক পরীক্ষ! গ্রহণ কযা! । লিখিত বিষয়ের প্থীক্ষা 
এখনকার মন বাহ পর্থীক্ষক দ্বারাই চলতে থাকবে । 



খাদ্য ও টনিক 
আমরা প্রত্যেকেই কোন-নাকোঁন সময়ে একটা 

উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি । অন্থখেই হউক বা 
স্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের 
জীবনীশক্কির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। 
ইহার প্রধান একটা কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন 
আহাধ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে থে পুরিকর 
নয়। ম্নেহের পরিপূর্ণ পুইীসাধনে দৈনিক আহার্যের এই 
অক্ষমতা টনিকের খারা! পূরণ হয়। 

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না৷ কেন তাহার একটা 
দোষ এই যে উছাদ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। 
সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহ! বিশেষ কার্যকরী 
হইলেও উহার প্রভাব অল্লকালেই নিঃশেষেত হয় । একমাস 
হুনির্বাচিত কোনো খা্ঘারাই দৈহিক পরিপুির সর্ববাজীন 
উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী কর! সম্ভবপর । 

ক্ডানাঁভিটা এই সকল কারণেই একট আদর্শ পানীয্- 
রূপে পরিগণিত | ইহা! একাধারে একটা শ্রেষ্ঠ খাস্ক ও 
টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুধগুলি একটা উৎকৃষ্ট 
খান্তকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে । তাই ইহার 
নিয়ামত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পুরণ 
হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরম্ত ভাণ্ডার গড়িয়া! উঠে। 

ক্তানাভিটা স্থনির্বাচিত ও মৃল্যবান উপাঙানসমূহের 
স্থযম সমন্বয়ে প্রস্তত। ইহাতে খাটি ছু, কোকো, লেসিথিন, 
ভিটামিন *বি” কমপ্লেক্স, মণ্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাধথরূপে বিদ্াযান। ইহা! 
সন্থ কি অন্থন্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী । 
বিশেষ করিয়া! রোগান্তে, প্রসবের পূর্বে ও পরে, বার্ধক্যে 
এবং বদ্ধিছ। শিশু ও মত্িকজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ 
ফলপ্রদ্দ। 

ভিটামিন “বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়! শ্তানা-ভিটা 
রোগান্তে ও বদ্ধিযু। শিশুদের পক্ষে একটি আদর্শ খাদ্য ও 
টনিক। রোগবিধ্বত্ত শরীরের ভ্রুত সংস্কার ও পুষ্ট বিধান 
করিতে ও শিশুদের বুদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য 
গুণটির তৃলনা! নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন 
দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেধিত হইয়া যায়, তাই 
প্রাত্যহিক খাদোর মধ্যে ইহা! প্রচুর পরিমাণে থাকা 
প্রয়োজন। নিষমিত শ্ডানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি 
লহজেই আমরা এই ভিটামিন বথাবথরূপে পাইতে -পারি। .. 
অধিকত্ত খাটি দদ্ধ ও. কোকে। থাকাতে ত্যানা-ভিটা মস্তি, 'যাঁঠাওা যেকোনো! ভাবেই খাওয়া চলে। 

পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় কৰিতে সবিশেষ সাহায্য 
করে। 

স্তানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্ভিষষজীবীদের পক্ষে 
অপরিহাধ্য । বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিফের পুটি ও শক্তি- 
বঞ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মণ্টমুক্ত সয়াসীম প্যানা- 
ভিটার আর একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। বস্ততঃপক্ষে সয়াসীম 
খাদ্যতত্বের এক বিন্ময়কর অবদ্ান। উত্তিজ্ষ জাতীয় 
হইলেও ইহা! আমিব প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ । ত্যানা- 
ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাটি ছুগ্ধ ও 
উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে 
অতুলনীয় বল! চলে ৷ ইহা! সর্বজনবিদিত যে প্রোটিন 
ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও জায়ুমগ্ডলীর সুষ্ঠ পোষণ ও 
সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
হুনি্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের 
প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই 
অনুপাতে শিশুদের ঠৈনিক প্রয়োজন ২৫ গ্রাম প্রোটিন। 
প্রোটিনের এই অপরিহার্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা 
অস্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একাস্ত গ্রয়োজন। 
গ্রতি কাপ স্তানাভিটাতে অন্তান্ত নানা মুল্যবান উপাদান 
ছাড়াও ছুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে । প্রতাহ্ ছুই 
কাপ স্তানা-দ্ডিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
যাবতীন্দ আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়! যায়। . উপরস্ধ 
মণ্ট ও সয়াসীম থাকাতে শ্তানা-ভিটা কেবল যে স্থম্বাছু ও 
সহঙ্গপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্তান্ত খাদ্য পরিপাক 
করিতেও এই অপূর্বব খান্চ-পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে। 

প্রসবের পূর্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । এ সময়ে নিয়মিত শ্তানা-ভিটা ব্যবহার 
করিতে দিলে যাবতীয় অন্তত উপসর্গ হইতে সহজেই 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। শ্যানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে 
খাটি ছু কোকো! ও জন্তান্ত মূল্যবান উপাদান থাকাতে 
ইহা! ক্রত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুইবিধান করে। চর্কি, 
প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ- 
গঠনোপযোগী ও শক্তিবন্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতাত্ত 
সহ্ঞ্পাচ্য অবস্থায় স্তানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়। 

ক্ানাঁডিটা কি সুস্থ কি অন্স্থ সকলের পক্ষেই সমান 
উপকারী । যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা 
নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। ন্তানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও 
সুমিষ্ট ত্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্রিদায়ক। ইহা! গরম 

বিজ্ঞাপন 



পু$-পার্রিচ 
(১) জপবী- অব! নানক-সীত|। 

(২) জাপজী--অখব। গুরুগোবিন্য সিংহের অহর-বাধী। 

প্রধতীজযোহন চট্টোপাধ্যায় । ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কণওয়ালিশ 
ইট, কলিকাতা । মূলা থামে ॥* জাঁট আন! ও ১২ এক টাক1। 

ছইখানি সমপর্যযায়ের বই, স্ৃতর়াং এক সঙ্গেই সমালোচনা কয়! চলে। 
ছুইখানিতেই শিখদের ধর্দগ্রন্থের কতক অংশের মূল বলগানুষাদসহ প্রদত্ত 

'ছইয়াছে। অনুবাদের সঙ্গে দেওয়! বাংল! টীকা ও ব্যাখা এবং অন্তান্ত 
গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সমার্থক বাকা বই ছইখানির মূল্য বৃদ্ধ করিয়াছে। 
ছুইখানি হইছেই গ্রন্থকারের দ্বীর্ঘ 'মুখবন্ধ। রহিয়াছে। তাহাতে ভাহার 
গভীর পাণ্ডিতা এবং বিপুল জধায়নের পরিচয় পাওয়া ঘায়। যেনব 
আলোচন! মুখবন্ধে তিনি করিয়াছেন তাছাতে জনেক জানিবার এবং 
ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে । বেদ, আবেততা, মহাভারত, ভাগবত, হাফেজ 

ইত্যাদি হইতে লমার্থক অথবা সমান-ভাব-বাগ্রক বাকা এত উদ্ধত 
হইয়াছে বে, এই পাঙিত্ের গ্ররুভার সাধারণ পাঠকের পক্ষে বহন করা 
কঠিন হইলেও পঞ্ডিত-পাঠকের তৃত্ডি বিধান করিবে । অধাক্গনে একটু 
আমান প্রয়োজন হইলেও অধ্যাপনার হুবিধ! হইবে। 

গ্রন্থকারের ভাষ| জানীর ভাষা! । কিন্ত হই একটি নৃতন শব্ধ এবং নুতন 
অর্থে পুরাতন শব বাবছায করিয়া! তিনি এই ভাষার কিছু হাদি করিয়াছেন, 
মনে হয়। বধা,সবাংল। 'এবং' 'জথবা' 'আর' এই সংঘোগার্থক অবারের 

পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন কিঞ, বখ1--জপজী গা পৃষ্ঠ, চৈতত 
কিঞ পরমছংস, এ ৩৬ পৃষ্ঠা, বুদ্ধ 'কিঞ্ জিন । ইত্যাদি। এই অর্থে 
“কিঞ্' শখ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া! ত মনে হয় না। দর্শন 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত ইংরেজী 0:00005. শবের বাংলার 'কুলীন' শফি বাবহাত 
হইয়াছে (জাগনী--পৃ. ১)। কেন? 'জাপ্তিক' কথাটার কি জপন্নাধ? 
কুলীন' শবের ষে আরও একাধিক অর্থ রহিয্বাছে। [20196900105 
শবের অনুবাদ ততজান না হইয়। প্রমাপ-জ্ঞান বরং সঙ্গত, তত্বজঞানের 
ইংরেজী 006010£5 হওয়া! ভাল। 7১701: ( জাপনী পৃ. ৪) অর্থ 
“অবতার' নয় । 'নবী” বা 'পর়গন্থর' ইছার অনুবাদ । গুদ্ধ বাংলায় 'ঈশ্বরের 
প্রেরিত পুরুষ' শব্টিও বাবহৃত হইয়] থাকে । অবতার়ের ইংরেজী 17,0৪7- 
18600)--মনে রাখা! উচিত যে, ইসলাম অবতার মানে না, কিন্ত নবী 
মানে। 

গ্রন্থকারের ছুই একটি মন্তবা সম্বন্ধেও আমাদের ক্রিছু ব্তবা জাছে। 
জাগঞী ৪৩ পৃষ্ঠায় চতুধাতে বেগুন খাওয়ার কথ! উঠিয়াছে। চতুর্থাতে, 
নিষিদ্ধ ভক্া হুলা, যেগুন নয়। বেগুন নিবিদ্ধ আয়োদপীতে। লৌকিক 
হিনুধর্ের় এই সব বিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ন1 থাকিতে পারে 
কিন্তু উল্লেখ করিলে জানিক়্। লইতে দোষ কি? 

জাপজী ১৬ পৃষ্ঠায় পাই - 17100 8710 1086/67, সস্কৃত দর্শনে বল! 

হয় প্রকৃতি ও পুরুষ ।” এখানে অনুবাদে প্রথমতঃ ক্রম-ঙ্গ হইয়াছে । বলা 
উচিত ছিল, 'পুরুষ ও প্রকৃতি ।' দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত দর্শন অর্থ কি? ভারতের 
সব দর্শনই ত--জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সমেত--সংস্কতে লিখিত হইয়াছে। 

০০০০০০৮০৯ ০-১০৭০০৪ 
ভ্যাঞ ভ্রীভি অশ্ব উত্ল্সাল্র 

স্ছাল্সী আহ্মাভ্েগ জম্ম ল্লাঞ্চুতন ? 
দের হার 

৩ মাসের জন্ত ০১২২৫ ও বৎসরের জন্ত €', 
ঙ টি ঞ ৪৪ ৩, রি ্ হিঃ €$, 

& গ্ চ্ঃ রি ৩২, ৮* ঙি ঞ রি ৫২, 

১ও ২ বৎসরের *. ৪ ৯ দত *** ৫, 
৩৪৪ * এ ৪68. ১৪ ী চ ০৯০ ৬৭1. 

নিরাপত ? 
কাম, কলিকাতা। ও উহার উপকণ্ঠে যুলাবান জবি ছাড়াও সন্প্রতিজাষরা কলিকাতা! কর্পোরেশন 
এলাকার এবং হিন্দুস্থানের নিউ আলিপুর কলোনির কেধল পারে ও মধ্যে জারও বু 
জধি খরিদ কয়িয়াছি। এই জমি গজ জে পরটে ভাগ করিয় বিক্রয় কর! ছইতেছে। 

৮-৯৯১০ 
স্থাপিত ৪8 ১৯৪১ 

স্পনিয়মিত সপ একটা ক্রমোন্নতিশীল জাতীয় প্রতি্ঠান-__ 

ফোন্ন ফ্যাল  ১৪৬৪---৬৫ 



জজ পুতস্তক-পরিচয় ৬২ 

'প্রকৃতি। ত সাংখ্য ছাড়া আর কোন ঘর্শনই মানে নাই। 'জড়' আর 
ধপ্রন্কতি' ঠিক এক জিনিস নয়। 

'জপজী' ১৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থকার ইসলামের সঙ্গে পাশীঁদের ধর্সের যে 
গতীয় সাহৃপ্তের কথ! বলিয়াছেন তাহা! কোন প্রকারে দেখাইতে পারিলেও 
উদ্তয়ের সম্পর্ক তিনি যাহা কজন! করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস-বিরদ্ধ। 
ইসলামের নবী পরস্পর! বৃশ! হইতে আর্ত করিয়া মৃহদ্মদ পর্ধাত্ত আসিয়াছে, 
ইহাতে পাশান্দের কোন বোগ নাই। এ গ্রন্থেরই ৩৬ পৃষ্টা তিনি 
বলিতেছেদ--'গৌতমবুদ্ধ প্রচার করেন কর্খযোগ, আয় বর্ধমান জিন 
প্রচার করেন জ্ঞানযোগ । কোন্ অর্থে টিক যুঝিলাম মা। সঙ্গযাসের 
সম্মান উভয়ত্রই সমান। জ্ঞানের কথা, দার্শনিক জালোচন, বৌদ্ধদের 
অনেক উ্ত; আর, পুজ। পার্বণ ইত্যাদি বৌদ্ধদের অপেক্ষ। চৈনদের 
বেশী। কোন্ট! জান জার কোন্ট। কর্ণ ? 

জার উদাহরণ বাড়াইতে চাই না। গ্রন্থৃকারের এরপ আরও অন্তবা 
আছে যাহা! জামর! গ্রহণযোগা মনে করিতে পারি নাই। 

্রস্থকারের অধায়ন অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম প্রশংসার যোগা । কিন্ত 
আমাদের মনে হয় তাহার সিষ্ধাত্তগুলি একটু ক্রুত-গঠিত, অনেক সময় 
সহসাঁকৃত। একটা জিনিন তীহার দীর্ঘ আলোচমায় জামর! পাই ন|। 
শিখদের ধর্ম শিখ-জাতি গঠন কর্য়াছিল কি প্রকারে ? শিখদের বর্তমান 
সংখা! ৪* লক্ষের মত ছইবে | পূর্বে নিশ্চয়ই আরও কম ছিল। এই 
যু্টিমের লৌক মোগলসাাজোর ধ্বংসের উপর রাজা প্রতিউা! করিয়াছিল 
যে শক্তিতে সে শক্তির উৎস কোথায়? নানককে চৈতন্সের সঙ্গে তুলনা 
করিয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন “চৈতন্তকে আমর! ঘলিতে পারি নির্বাক 
নানক, নানককে বলিতে পারি সবাক চৈতন্ত" ( জপনী ৬ পৃ.)। এ 
সব উদ্তিতে বাংলার মৃদঙ্গ আর পঞ্জাবের কৃপাণের প্রতেদ ব্যাখাত হয় 
না। শিখদের ধর্মকে শুধু ধর্ম হিসাবে দেখিয়! ইহাতে ভক্তিরসের 

আব্বা উপভোথ করা এবং জরধুট, রামচন্র এবং চৈততের ধর্সের সঙ্গে 
উবার একা আবিষ্কার কয়া এতিহাসিক গ্লবেষণ! হইতে পারে $ কিন্ত 
ইতিহাসের ঘটনার ব্যাখা! তাহাতে হয় না। বীয় শিখজাতির় উদ্ভব 
তাহাতে বুঝা বার ন1। 

শ্রউমেশচন্দ্র ভট্াচার্ধ্য 
বাংলা ১৩৫০---ঞইশ গুপ্ত । ঘুক কোম্পানী, কলেছ 

স্কোয়ার, কলিকাতা! ৷ চিত্র-পুস্তক | মৃল্য দশ টাক! । 
শক্তিমান তরুণ শিল্পী ইন্দু গুপ্ত নন্দলাল বন্ুর ছাতর। 

ইঙ্ডয়ান সোসাইটি অক ওরিয়েপ্টাল আর্টের লংম্রবে আসিয়া 
তিনি অবনীজনাথ ঠাকুরের তত্বাবধানেও ছবি জাকিবার 
সুযোগ পাইয়াছেন। এই চিঅ-পুস্তক সাতখানি ছবির সমট্ি। 
প্রথমথানি সুজলা-নুফল! বঙ্গভূমির পল্লীঞ্ী। দ্বিতীয়খানিতে 
হুতিক্ষর্রি& পরিবার গ্রাম ছাড়িয়। শস্যহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া 
চলিয়াছে। তৃতীয়খানিতে নগরের পথে শীর্ঘদেহ তাহাদেরই 
কয়জন খাতে আশায় করুণ আর্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে। 
চতুর্থখানিতে নগরীর গ্যাসালোকিত অন্ধকারে ডাষ্টবিনের 
পাশে তিনটি বৃতুক্ষু প্রাদী। পঞ্চ ছবিতে দেখি স্বামীর কোলে 
মাথ! রাখিয়া স্বত্যুর মধ্যে হ্ীর দ্বীর্ঘ যন্ত্রণার অবসান হুইল । 
যষ্ঠখানিতে নির্জন নিশীখে ক্ষধাতাড়িত পরিবারের অবশিষ্ঠ 
একটি মাত্র বালক নগর হইতে দুরে ধু-ধু মাঠের মধ্যে একাকী 
ধাড়াইয়া আছে। সগুম চিত্রে সমান্তি--একটি গাছের তলায় 
করটি কঙ্কাল ? উদগত তৃণ এবং অরুণান্তাস লমান্তির মব্যেও 

নেতাজীর অনুমরদে 
বাংলার বিখ্যাত দ্বৃত ব্যবসায়ী শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ও 

তাহার “গ্” মার্কা ঘ্ৃতের নূতন পরিচয় বাঙ্গলাদেশে নিশ্রায়োজন। আকাল 

বাংলার প্রতি গৃহে উৎসবে, আনন্দে শ্রী” ঘ্বতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক 

হইয়া পড়িয়াছে, বাজারে ভেজাল ঘ্বতের যেরপ প্রয়াস দেখা যায়, তাহার 

মধ্যে শ্রীযুক্ত অশোকবাবুর বিশুদ্ধ স্বত যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, তাহ! 
্ৃত ব্যবসায়ী মান্ত্রেরই অনুকরণীয়। 

্বাঃ শ্রীন্ুভাষচন্দ্র বন্থু 
্ সি মাারাযাযাগাতাগাগাাহাগাযাজাাযাঞাাগাজাহাযা]010010011]0100101]]]]]]00ঞাতরাতযাগণ! 
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খুচনায় ইনি করিতেছে। প্রচ্ছদপটে বাংলার সবুজ মানটি। 
তৃণসূষিতে ছটি নন়ায় মাখা! এবং সবেষান্র গজাইয়া! উঠিতেছে 
একটি গাছ। বাংলার যে বর্ঘাত্তিক ব্যথা তে ও রেখায় 
চিত্রকর কুটাইয়াছেন, এই চিন্রধাল! প্রত্যেক দরদীর মনে লেই 
বেন! জাগাইয়া তুলিবে। 

রহস্ময়ী-_জীতার়াপ্ রাহা । সেন ভ্রাদারণ এও 
মি ১৫, কলে ক্ষোয়ার, কলিকাতা । দ্বাম আড়াই 

| 
এখানি ছোট্ট গঙ্গের বই। আটটি গল্পে পুণ্তকখামি সম্পূর্ণ 

গল্পগুলি গতানুগতিক নয়, প্রেমের কাছিনীও নয়। সচন্াচর 
লাংলারিক জীবনঘাজ্রায় মধ্যেও কখনও কখনও এমন মৃদূর্ভ 
আসে এবং এমন ঘটনা ঘটে যাহাকে প্রাত্যহিক এবং সাধারণ 
বল] চলে না। এই গলাষ্টফে বিভিন্ন ঘটন! এবং বিভিন্ন অবস্থার 
ধ্যে জীবদের ফেই অ-লাধারণত্ব ফুটিয়! উঠিয়াছে। শেষ 
গল্পটির নামানুসারে ঘইথামির নামকরণ হইয়াছে । এ কাহিনী 
যে রহন্ডে ঘনীভূত হুইয়! উঠিয়াছে ধু মরণই তাহার আবরণ 
উদ্মোচদ করিতে পারিস়াছে। ব্বত্যু-রটনার মব্য দিয়! 
“সাহিত্যিক” ম্বত্যুঞ্ধয় হইয়াছেন। আর একটি গলে একটি 
হয়-সাভ বৎসরের ছোট মেয়ের দেওয়] ছেঁড়া কাগজের টিকেট 
ভাপসের আত্মহত্যার ইচ্ছাকে শিখিল করিয়া ছিল। একটি 
সোপক্ি্ কচি নুখের আকর্ষণ দারুণ শুচিবানুগ্রত্ত মহীতোষের 

দি ত্রিপুরা 

| মানলিক ব্যাবির আম্োগ্যের কারণ হইয়াছে। -এড় অভুত 
লমস্তা “উর্বশী” গল্পের পাঠকের নিকট লমাধান গ্রার্থন! 
করিতেছে । গজগুলি পাঠকের চিন্ত আকর্ষণ করে । গ্রীভান্াপ্ 
রাহা! ছোট গর লিখিয়! প্রতিষ্ঠা লাভ করিস্বাছেন। “রহস্যময়ী” 
তাহার খ্যাতি অঙ্ছু্র স্াখিবে। 

শ্রীশৈলেন্ত্রকক লাহ। 

প্রাস্তিক--ঞ্ীতারাশক্কর বন্যোপাধ্যার। দি ইতিরান 
পাবলিশিং হাউস ২২১ বর্ণওয়ালিশ প্রীট, কলিকাতা। বুল্াস্সাঁড়ে 

তিন টাক।। 
ধ্রাস্তিক' উপন্তাসের প্রার়নে 'শ্ীমান তারাশষর' “অবান্তর কথা'র 

মারফতে কিছু অভিযোগ জনিয়াছেন। নিতান্ত দৈববশে সাহিতাক্ষেতরে 
একই নাষের ছুই জন লেখকের আবির্ভাব ঘটিলে এইরূপ গোলযোগ 
অবন্তস্ভাবী। অবন্ঠ ব্যাপারটি ব্যক্তিগত লাতক্ষতির সীমানায় আবদ্ধ। 
মহাকালের দরবারে নিরপেক্ষ বিচারের আশ্বাসে আখ্বপ্ত হওয়াটা আপাত 
কঠিন ব্লিয়াই ছুই পক্ষ ইহাতে প্রচুর অশান্তি ভোগ করেন। এরপ 
ক্ষেত্রে কেহ কাহাকেও অবথ। আক্রমণ ন! করিয়া € অর্থাৎ অশান্তির 
উপর জশাস্তি না বাড়াই! ) বখাসভ্ভব গঁকা-নিম্পত্তি করিয়া! লইলে সব 
দিক দিক! শোভন হয়। সাহিতা-ক্ষেতে এরপ হ্বত্ব প্রাণের নজীর 
বিরল নয়। 

একটু সাবধানী পাঠক 'ধাত্রী দ্েবতী'র লেখকের সঙ্গে প্রান্তিকের 
লেখকের পার্থকা অনায়াসে যুবিতে পারিবেন । তবুও গলপ্রিয় পাঠকের 
কাছে 'গ্রঘান তারা শতয়নে'র লেখা নিতাস্ত সমযকাটানে। বা নিজা-সাধনার 

মডার্ণ ব্যান্ক 
স্থাপিত ৯৯২৯ 

গৃযাবক এইচ হীচ ১৮০ জানি সি, এস, আইন, ত্রিপুরা » এইচ, ব্বাহাছুর কে, সি, এস, | 
অফিস--জাখাউড়। প্রধান অফিস--আগরভল। 

রি এগ্ড এ, রেলওয়ে) (জরিপুরা ষ্টেট) 
কলিকাতা ব্রাঞ--১০২১, ক্লাইভ প্রা ৫খনং ক্লাইস ট্রাট (রাজকাটর। ) 

২০১নং হ্থারিসন রোড, ১০৯মং শোস্কাবাজার ্রাট, কলিকাতা 
অল্পুঢমাদিতভ টা ০** * ৫০১০০০১০০৩২ 

বিজ্রীত স্থুল রঃ ২২২১৪০০১০০২ 
আদারীকত সুখ ও সরকিত তবিল_ ১৪,৯০,০৩ টাকার উপর 

৩৮৫০/০০০,০০ টাকার উপর 
যার্যকর তহবিল. ৪,০০,০০০,০০১ টাকার উপর 

জআঞ্চসনুহ-_কুমিযা 
বরপুর, কুলাউড়া, আজমিরীগঞজ, হবিগঞ্জ ইন্ফল, শিবসাগর, 

» আক্ষণবাড়িয়া, নত কুটা, চট্টগ্রাম, শ্রীহ্ট, , শ্রীম্ল, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, 
মৌলবীবাজারঃ করিমগঞ্জ, রা 

গোলাধাট, তিনস্থকিয়া, নর্থলক্বীপুর, ট্যাংলা, গৌহাটা, ভিতরগড়, শিলং, তেজপুর, জলপাইগুড়ী, যয়মনসিংহ, নেকোণা, 
কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবন্বীপ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরী, বেনারস। 

রাজসভাভিষণ 
ব্যাক জংক্রাত্ত বসরা 

হরিদাস ভট্ট লা জি 



ঠচজ পুস্তক-পায়চয় ৬১ 

উপার-বক়গ বাহন! লয়! কঠিনই ঠেকিবে। পুঝাতন বিধর-বন্তকে 
নুত্ধ হীচে চলিয়া লইবার দক্ষতা! লেখকের আছে। গঁয় বলায় ভ্গী 
ভার আরম এবং সংচেয়ে প্রশংসায় বিষয় অত্াত্ত তরল বিবয়কেও 
কোথাও তিনি পছধিল করির়! তুলেন নাই। 

এসব গুণাবলী সত্বেও পাঠক বলিতে পারেন জন্মধিস্বত নায়ককে 
তিনি অতান্ত নির্মিগ্ত করিম! গন্ঠিয়াছেন । ভালবাসার স্পর্শ তার বৃত্তিকে 
ই অস্ত নারিকাও আব-সচেতন 

চিন্তবৃদ্ধিলম্পরা- ভালবাসার জনুৃতিতে তাঁর চিত্ত আলোড়িত, 
অথচ যে গৃহকে লাত করিয়| সব দিক দিয়! যে সার্থক হইতে পারিতস 
মুক্তি আব্মাদনের তীত্র আকাঙ্জাবশত; সেই গৃহ সে ছাড়ির! গেল। এই যে 
পরস্পরকে দুরে ঠেলির! দিবার আয়োজন--বাহিরের সীমান্ত মাত্র ঘাধার 
অভাবে এটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। বাত্তবকে অবহেল! করিয়া 
কল্গনা-সৃষ্ট এই বাবধাদের কি প্রয্োজনই বা ছিল---এ প্রন্থও পাঠক 
সবিদ্ময়ে করিতে পায়েন। 

বৃহত্তর জীবনের উদ্দেস্ঠ কি গৃহকে অন্থীকার কর1? তেমন বৃহত্তর 
ক্ষেত নারকনারিকার সুখে ধর! হয় নাই। 

পার্চন্িঅঞ্জলি শ্বাভাবিক হইয়াছে এবং গল্প পড়ার কৌতুহল 
তাহারাই বজায় রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে দগিনেমা-হলভ ভাষার বার! 
প্রকাশ-ত্গীকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টাকে হুট, প্রয়োগ বল! যায় ন|। 

বিচিত্র হৃদয়- প্রতি! ব। কবিত। ভবন, ২*২, রাস- 
বিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ছ্াষস্”্ছুই টাকা। 

এই সংগ্রহের মধ্য গুণীজমোচিত, খণ্ড কাব্য, বিচিত্র হৃদয় ও অন্তহীন 
এই চাগিটি গর আছে। 'এই চারটি গল্পের সধ্ো একটি স্থরই আমি 
নান! ভঙ্গিতে গেয়েছি।' লেখিকার এই স্বীকারোক্তি পাঠক সানন্দ চিত্তে 
মানিয়। লইবেন । মানবধষনের বিচিত্র লীলা, প্রধানতম বৃত্তি ভালবসাকে 

জাম করিয়া নিত্য প্রকাশিত। সংবেগদশীল মন ও নিপুণ প্রক্কাশ- 
ভঙ্গির ছার! লেখিক! এই দুরের ইজজাল বুনিয়াছেন। মুলতঃ হুর এক 
হইলেও অপূর্ব বাঞ্জনায় ও বিচিত্র রসমাধূর্বো প্রতিটি গজ অভিবিজ্ঞ। 
কেবলমাত্র প্রথম গ্গটির পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু অনুযোগ কর! যাযর়। এ 
সম্বন্ধে লেখিকা! সচেতন হইলেও বৈচিত্রা সৃতিয় প্রয়াসে অলৌকিক এক 
পারিগার্থিকের নাহাহা লইয়াছেন। গন্সটয অন্তর্সিহিত রস এজন কিছু 
ফিক! হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

ভ্ীরামপদ মুখোপাধ্যায় 

মণিকাঞ্চন (প্রথম খণ্ড)---ঞহধাংগুকুষার গুপ্ত। পাল 
প্রকাশন! নিকেতন, ২০৩২ কর্ণওয়ালিস স্রীট কলিকাত। | সৃল্য 
তিন টাক!। 

বিদেশী-সাহিত্যের স্বাদে ও শিশুসাহিত্া-রচনায় গ্রন্থকান্ম 
খ্যাতিলাত করিয়াছেন। এই পুজা-বাধিকীর সম্পাদনা, কিশোর- 
সাহিত্োর প্রতি তাহার অন্থরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । আমর! তাহার 
সংগৃহীত, প্রখ্যাত ও উদীয়মান বনু সাহিতি]কের নান! রলসম্ভাবে 
পূর্ণ অজন্র কখ। ও কাছিনীর একআর সমাবেশ উপহার পাইক়| 
পরিতৃপ্ত হুইয়াছি। যুগোপযোগী বহু কবিতা ও সচিত্র গল্প 
ইহার ঝলেবর পুষ্ট করিয়াছে । এইরূপ একখানি বই ছেলেদের 
উপচ্থার দিলে অর্থব্যয় সার্থক হইবে । একটি ক্রটির কথা ছুঃখের 
সহিত বলিতে হইতেছে, ইতিছাস, বিজ্ঞান, জীবনী, আমণকাহিনী 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে। 

ভ্বীবিজয়েজ্কষ শীল 

আমাদের গ্যারাটিড প্রফিট স্কীমে টাকা খাটানো৷ সবচেয়ে নিরাপদ ও লাভজনক । 
নিরলিখিত দের হারে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হইয়া থাকে £-- 

৯ বদরের জন্য শতকর। বাধিক ৪৪০ টীকা 
২ বখ্সঢরর জন্য শতকরা ঘাধিক ৫৪০ টাকা 
৩ ব্সতেরর জন্য শশতকর] খাবিকফ ৬০ টাকা 

সাধারণতঃ ৫০০২ টাক! বা ততোধিক পরিমাণ টাকা! আমাদের গ্যারার্টিভ প্রফিট স্বীমে বিনিয়োগ 
করিলে উপরোক্ত হারে সদ ও ত্ধপরি এঁ টাকা শেয়ারে খাটাইয়া৷ অতিরিক্ত লাভ হইলে উক্ত 
লাভের শতকরা ৫*. টাকা পাওয় যায়। 
১৪৪* সাল.হুইতে আমরা! জনসাধারণের নিকট হইতে হাজার হাজার টাকা জামানত গ্রহণ করিয়। 
তাহা হুদ ও লাভসহ আমায় দিয়া আসিয়াছি। সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে 
আমরা! কাজকারবার করিয়া থাকি। অঙ্গ্রহপূর্বক জাবেছন করুন। 

৪ ইঞ্টিয়। ৪ক && থেয়ার চিনা মিষ্িকেট 
 জিনস্মিক্েত্ভ 

€১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেস্, কলিকাতা । 
টেলিগ্রাম সহনিকম ফোন্ ক্যান ৬৬৮১ 



ভও২ 

গান্ধীজীর রাষ্ট্র-পরিকল্পনা--( গান্ধীছির ভূমিকা 
সম্বলিভ ) ভরীময্ারায়ণ অগ্রবাল। অন্্বাদক--লীনারায়ণ চৌধুত্ী। 
পূর্বাশ। লিঃ পি-১৩ গণেশচন্ত্র এভিস্থ্য । মুল্য--ছই টাক! । 

ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের আগমনের পর হইতে ভারতের রাজ- 
নৈতিক রঙগদঞ্চে ক্রুত পটপরিবর্তন হইতেছে । রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি বর্তমানে বেক়্প দীড়াইয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে 
বিটিশের তারত ত্যাগ অবস্তস্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ 
গবর্ণঘেন্টের সান্গ্রতিক ঘোষণায় ফলে অনেকেরই মনে ভারতবর্ষ 
স্বাধীনতার দিন আসম্স বলিয়৷ আশার সঞ্চার হইতেছে। স্বাধীনত! 
সম্ভবতঃ অছুর ভবিষ্যতেই জামর! অর্জন করিব। কিন্তু স্বাধীনতা! 
অর্জন করিলেই শুধু হয় না, অঞ্জিত স্বাধীনতা! রক্ষার ব্যবস্থাই 
হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য এবং সেইজগ্ই স্বাধীন ভারতের 
রা্রবিধি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে গভীরভারে চিন্তা করিবার দিন 
আসিয়াছেস্বর্তমানে স্বাধীন ভারতের গঠন-তন্তর প্রণয়নের, 
ব্যাপক চেষ্টাও চলিতেছে। অধ্যক্ষ ভীমক্লারায়ণ অগ্রবাল তাহার 
ইংরেজী পুস্তকে যে পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন, এক্ষেত্রে 
তাহ! একটি বিশিষ্ট অবদান বলিয়। গণ্য হুইবে। প্রধানতঃ 
গান্ধীজীর চিন্তা! ও আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই এই পরিকল্পনাটি 
রচিত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার পরিকল্গনার খুটিনাটি লইয়! গান্ধীজীর 
সহিত জালাপ-আালোচন! করিয়! যে নৃতন ভথ্যাদির সন্ধান 
পাইয়াছেন তৎসমূদয়ও এই পুস্তকে সঙ্নিবিই করিয়াছেন। ইহা 
শুধু গান্ধীজীর মতামতের প্রতিধ্বনিই নয়, লেখকের নিজস্ব 
চিন্তাধারাও ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । গান্ধীজী ভূমিকায় 

২৮১১ 
এস 

ক্েছ্িক্্যা্ন 

ঝ 
৬ 4৮ ০ ৮৮৮ গর 
মি ৫৮2০ তে? এস 

, বলিয়াছেন “কাঠামোটি যাত্তবিফ অধ্যক্ষ অগ্রবালই গড় বন্াইয়া- 
ছেন, তবে ইহাতে এমন কিছু লেখা হয় নাই যাহা আধার 
আদর্শের সহিত খাপছাড়। বলিয়। আমার মনে হইগ্রাছে।” অধ্যক্ষ 
অগ্রবালের ইংরেজী পুস্তকখানি বাংলায় অন্থবাদ করিয়। জ্রীযু্ 
নায়াযুণ চৌধুরী বাংল! রাজনৈতিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 
পু্তকথানির প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। পাশ্চাত্য 
রাষ্ট্রবিধির ব্যর্থত! আজ লুম্পষ্ট রপে প্রমাণিত হইয়াছে । বর্থঘান 
যান্ত্রিক ও নাগরিক নভ্যত। ষানব-জাতিকে ধ্বংসের কোন অতল 
গহ্বরে টানিয়। লইয়। বাইতেছে, পর পর জন্থঠিত ছুইটি যহাযুদ্ধে 
তাহ! দিবালোকের ভায় প্রত্যক্ষ হইয়! উঠিয়াছে এবং আধুনিক 
পাশ্চাত্য রাষট্রবিধিই যে এই ধ্বংসলীলার জঙ্ত মুখ্যতঃ দায়ী ভাহাতে 
তিলমান্র সন্দেহ নাই । তাই মহাত্ব গান্ধী আজ পাশ্চাত্যের অন্ধ" 
অন্থকরণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নিজম্ব এঁতিহা এবং সংস্কৃতি 
অন্থযায়্ী অহিংস ও বিবেস্ত্রীকরণের আদর্শের উপর প্রতিঠিত, 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্কবিরহিত শ্বাধীন ভারতের যে রাস 
পরিক্গনা করিয়াছেন তাহা কার্ধে; পরিণত হইলে পৃথিবীতে 
আবার 'রামরাজা' প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেদিন ভারতের সাত লক্ষ 
গ্রাষে গড়িয়। উঠিবে রাষ্ট্রের গুছঢ বনিয়াদ। কুটির-শিজ্ের পুনরভুা- 
দয়ের নিকট যস্ত্রদানবের উদ্ধত শির অবনত হুইবে। 

পুস্তকখানি রাঞ্জনৈতিক গঠনমূলক কণ্ডে জন্থরাসী, চিন্তানীল 
পাঠকমান্রের জবন্তপাঠ্য । অন্থবাদের ছত্রে ছত্রে ভাষার উপর 
লেখকের আধিপত্যের নিদর্শন রহিয়াছে । এরপ ছুরহ বিষয়ের 
এমন খ্বচ্ছন্ম অন্থবাদ কম কৃতিত্বের কথ! নহে । 

ছুর্লভ নম্স সোর্টেই- 
তন্গদেছের পেগব কোমলতা ও লাবণামপ্ডিত সৌন্ব্যা 

স্থযম! প্রকৃতির ছুর্লত দান। নিখিল তরুণীর পরম কাষা- 
বন্ধ রূপের এই এশ্বধ্য। প্রাকৃবৈজঞানিক যুগে নারার 
পক্ষে এ সম্পন্ন ছুল'ভ ছিল বটে, কিন্ত একালে 'ক্যান- 
কেমিকোর সযদ্ষে প্রন্তত প্রসাধনী দেহের সৌন্দধ্যকে 
প্রত্যেক রমণীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে। 

৫ 



লিশার্স । ৬ কলেজ স্কোয়ার কলিকাত1। দূল্য সাড়ে তিন টাক। | 
ইহ! কিশোরপাঠ্য একখানি ন্লন-্রন্থ । ইহাতে রপকথা। 

জীবনী, কবিতা, গঞ্জ, অস্থ্বাদ-সাহিত্য, নাটক, রাজমীতি ও অর্থ- 
নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, এবং সাহিত্য ইত্যাদি সকল প্রকারের 
লেখাই আছে। যে সমস্ত খ্যাতিমান লেখকের রচনা ইহাতে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তন্মধো ভারাশম্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরখ্যক' 
এবং ভ্রীপরিমল গোত্বামীর “বেগুনি সম্রাট নামক গল্প ছুইটি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এই সন্কলন-গ্ন্থ সম্পাদকের আসল কৃতিত্ব 
নৃতন লেখকদের রচনা-নির্ধাচনে ৷ শাস্তি রায় প্রমুখ কয়েকজন 
নূতন লেখকের রচনার মধ্যে আমরা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিচয় 
পাইয়াছি। এই পুস্তকে কিশোর-পাঠকদের জন্ত শুধু যে জানন্দ- 
ভোজেরই আয়োজন কর! হইয়াছে তাহা! নয়, ইহার সুলিখিত 
চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক মমস্তা- 
সম্বন্ধে তাহাদের মনে গভীর তাবনারও উদ্রেক করিবে এবং 
কিশোর-মনে আদর্শবান্দের সঞ্চার করিয়া তাহাদের দৃষ্টিকে দূর 
ভাবীকালের দিকে সম্প্রসারিত করিবে । গোপাল হালদারের 
“সোনায় ভারত" নামক তথ্যবহুল প্রবন্ধটি পড়িয়! কিশোর পাঠক- 
পাঠিক! ইংরেজ-শোধিত ভারতবর্ষের জানল চেহার! হুম্পষ্্রূপে 
মনশচক্ষে দেখিতে পাইবে। পুস্তকখানি একদিকে যেমন বিচিত্র 
রচন।-সভভারে সমৃদ্ধ । অন্ত দিকে তেমনি রূপসজ্জায়ও জনবদ)। 

পুস্তকের বহিরঙ্গ পরিকল্পনা, মুস্রণ-পারিপা্য ইত্যাদির দিক দিয়া 
মডার্দ পাবলিশান' অঙ্গকাল মধ্যে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, 

কিন্ত স্তন্ত-হৃঞ্ধ যখন কমিয়া যায় কিংবা! পাওয়ার স্থবিধা থাকে না, 
তখন “ণভিটা-মিক্ক” নিধিবগ্গে বাড়ন্ত শিশুর দেহের 
গুউিসাধন করিয়। থাকে । শিশুদের হজমের পক্ষে ইহ! সর্বাপেক্ষা 
নির্দোষ ছুপ্ধ। ইছাতে শিশুদের তড়কা, নানাবিধ বাল-রোগ 
ও পেটে যন্ত্রণা হওয়ার আশঙ্ক! থাকে না। ইহা সেবনে 
শিশুদের দাত শক্ত, দেহ মাংসল ও স্থান্থা স্থঠাম হুইয়া উঠে। 
ভূর্বল, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষেও ইহ! 
স্থপধ্য। ভিটা-মিক্ষ গত সাত 
বৎসর যাবৎ অসংধ্য শিশু-সম্তান, 
প্রন্থতি-আগার ও হাসপাতালে 
ক্থনামের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে । 

শতাব্বীর লেখা-_-এরকাশক জীরৎ দান। মডার্ণ পাব-. 

স্পা 

লি; ১২,চৌরছগী ক্োস্মার, 

১০ 

'শতাবীর লেখা' তাহাকে আরো সুপ্রতিতিত করিবে এবং পুত্তক- 
খানিও, বিশেষভাবে প্রবদ্ধ-গৌরবে--বাংলা-কিশোর-সাহিত্ে 
বিশিষ্ট স্থান অধিফায় করিয়া থাকিবে বলির! আমাদের বিশ্বাস। 

জীনলিনীকুমার ভত্র 
কুড়ায়ে এনেছি ঝর ফুল- ্ধারীন দাশগুণ। 

শ্রীহ্বয পাঁধলিশিং হাউস, ৫৭, হারিসন রোড, কলিকাত]। 
ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি । গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদপট সবই 

হুদায়। পিতৃপরিটয়হীন সন্তান, জবজ্ঞাত অবহেলিত দি মানব* 
সমাজের প্রতি লেখকের মন সহথানুভূতিসম্পর । ক্রিয়াপরের বানানে 
অভিনবন্ব দেখাইতে গ্রিয়| যে পন্থ। লেখক অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে 
উৎসাহ দেওয়। যায় না! । ছুই চারিটি, বখা--চোলতে, কোরে, হোর়েছে, 

সন্দিপ্রবণ ব্যকির পক্ষে 

এমকে প্রভাক্টস্ লিমিটেড-এর 

(স্বর্ণ ও রাসায়নযুক্ত বাসক দিরাপ ) 
আদর্শ মহা পকারীণ টনিক 

সঙ্গি, কাশি, হাপানী ও নিউমোনিয়ার পর শরীরতে 
সুস্থ ও মবল করিয়া তুলিতে ইহা৷ অদ্ধিতীয়। 
৮ আউন্দ শিশি ৩২ ৪ আউদ্দ শিশি ১৭৬ 

_ উকি্টরাইমার এপ ৫কাং, কলিকাতা _ 
৪৮ শপ গার” ও হাটার _. 

পট শি 



৬৩৪ 

যোলছেন। হানান ভূল জাছে বথা--নিন্িক, ভূল, তীয়, হৃদ ইত্যাহি। 
এ সব জট সেখ, এই সাপাারিক সমভার দিন হার “ভিথারী' নাষক 
গয়টি অন্তর স্পর্ণ করে। 

| খ্রীতারাপদ রাহ! 
শেওলা- ঈদ জানা। প্রকাশক-গ্র অমল বহ, ৩০৯, 

যৌধানার স্ত্রট, কলিকাত।। মূল্য হই টাক1। 
লেখক কয়েকটি গলে বর্তধান বাংলার ছঃখ-ছর্দশার এমন চগৎকার 
চিজ অফন করিয়াছে ঘ। শুধু মনকে দোল! দেয় নাস-হাদয়ে স্থায়ী আসন 
পাইবার দাবি রাখে। সব গরই সমান হচ্র ন! হইতে পারে কিন্ত 
সমগ্রভাবে এই গলগ-সংগ্রহ নতাই উপভোগা। পনীষাংলার গণ-জীবনের 

গবাদী পলি: লই উল নিল ৪8৩ শিখা খু পা 

_. বিজ্ঞপ্তি 
বেঙ্গল কটন কাল্টিভেশন এণ্ড মিলস্ 

লিমিটেডের অংশসমূহ্র মূল্য তালিক। চলিত 
. ইংরাজী ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ বা তৎ- 

কান্ট বিবির পূর্বে পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশ মত বদ্ধ কর! 
28: 0. 90808 হইবে । 

নে 
ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্র্যান্টারস্ সি্ডিকেট লিঃ, 

যাছুকর শ্রীবুক্ত পি. সি. রর কাক ম্যানেজিং এজেণ্টস্ 

লে এখানেই গ্রসভ্েনর হাউস 

প্র দিবেন। 
হডমার্ক '302:0818 ২১, ওল্ড কোর্ট হাউস, 
বানান লিখিতে তল কলিকাত৷ 
করিবেন না। লরি পা ৫ ৪ 0 সি পপ পা ৯ পপ ০৯, পর তস 

শ-ক্কুভ্ভক্ শঞ্পান্সে 

টাকা খাটাইতে চাহেন? 
আমাদের “্ান্সী আহ্ান্সতে” জমা রাখুন 

হু ৮ 

৩:৪৪. « রী 

৫৩৬ » 

৪. 

চ্হুণ্নেক্ 

ঙ বৎসরের জন্ত শতকরা ৩৪০ ৭ বৎসরের জন্ত শতকরা 8০ 

৮ গু €. 

রর রি ০৮ ৬ 

টছ। নিরাপদ, রোদ নান 
তম্য্গন্প ০স্শল্সান্ ভিভ্লার্পিপহিএন্কেউ হ্লিও 

*শেরার ডিলার্স হাউস" লিক! 



মা... পুত্তক-পরিচয় ৬৪৫ 

সঙ্গে শিল্পীর নিষিড় পরিচয় আছে এবং সে পরিচয়কে তিমি বনে নাষধর্ম ৩ প্রেষধ্য বিতরণে তিমি ববাসীর হায় যেভাবে জয় 
অন্তরের রঙে-য়নে রঞ্জিত ও রসাগ্িত করিয়! পরিষেশন করিয়াছেন 

জ্রীফান্তুনী মুখোপাধ্যায় 
মুকুলের স্বপ্ন _শাষহদীন। চয়নিক! পাবলিশিং হাউস, 

কলিকাতা । দাম এক টাকা। 
শিশষনে মহান স্বপ্ন জাগিয়ে তোলবার জাঞ্জহ কবিকে প্রেরণা 

ছিযেছে। রচনা সহজ, সুকুদার। প্রথম কয়েকটি কবিতায় রবীন্রনাখ, 
মহসীন, চিত্তরগ্রন, যোহনলাল প্রভৃতির পবিশ্র স্বতি এবং পরবর্তী 
কাবিভাগুলিতে মহৎ আবর্শ রাগ নিদ্েছে। 

শ্ীধীরেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

প্রত জগদ্বন্ধু-্বরন্গচারী প্রযৎ পরিমলবন্ধু দাস, কলিকা তা। 
২» নং রামকাস্ত মিস্ত্রি লেন হুইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । ১১*+ 
১৬ পৃষ্ঠা, যুলা এক টাক! মাহ। 

হীতীহরিনায সন্কীত'ন-ধ্ষের অন্ততম জেষ্ঠ উদ্বোধনকারী আবালা 
তগন্থী ব্রদ্ধচারী প্রভু জগদবদধু ষুরিদাবাদ-চাহাপাড়ায় এক প্রপিদ্ধ ভক্ত ও 
পণ্ডিত ব্রান্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর এবং 

করিয়াছিলেন সেই নব অপূর্ব জীলাকধ! আলোচ] গ্রন্থে ভক্ত ব্র্গচারীজী 
কি দুনিপুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে । ধমপ্প্রাণ নয়নারী এই গ্রন্থ পাঠে 
প্রভু জগঘতুর পুণ্যময় জীবন-কখ।! জানিয়। নিশ্চিন্ত উপকৃত ক্ইবেন। 

জ্রীউমেশচশ্্র চক্রবর্তী 

ধা ব্ম্্রী ইনদিরে 
টব 

৯এ, ক্লাইভ পরী, কলিকাতা 
চের়ারন্যান_লি, সি, দত্ত এক্ষোয়ার . 

আই, জি, এন ( রিটায়ার্ড) 
বাহমপকানা আমে বখারমে শৈশব ও বালা অভিবাহিত করিয| পরিণত [রঃ 1211 811)18118| | ॥॥। রর) জরা াাঃ 

হেশ-ধিদেশের থা 
নিখিল-ভারত কিশোর-সম্মেলন 

পাটনার কিশোর-ঘলের পঞ্চম বারিক অধিবেশন উপলক্ষে 
লন্প্রতি এক মিখিল-ভারত কিশোর সম্মেলন অঙ্থঠিভ হ্ইয়া 
গিক্াছে। ভারতবর্ধে এ ধরণের অঙ্ছষ্ঠান ইহাই প্রথম । 

ভিন দিন যাবং লন্মেলনেয অধিবেশন হুয়। প্রথম দিন 
সভভাপতিন্ন আলন গ্রহণ করেন পা্টনা বিশ্ববিভালয়ের ভাইল- 
চ্যান্সেলর লার চত্রেশ্বরগ্রলাঘ লিংহ। তাহার অভিভাষণে 
তিমি সরকান্নকে এই অভিনয আন্দোলনের প্রতি আহ্মকৃল্য 
প্রকাশ কমিধায় অভ অন্থয়োধ কয়েন | ফিশোর-ঘলের 
ল্ভাপতি গীরুক্ত মঈজচজ লমাদ্বারের অভিভাষণের পর, 

সংগঠক এয়ফিত লিংহ যাথিক বিবরণী পাঠ করেন। তৎগরে 
শিশকল্যাণ ও শিক্ষা লম্পর্কে বক্তৃতা করেন জীমুক্তা নুষদ! 
সেন। নগ্ধ্যার পর “ফ্যাম্প-কায়ার* কয়্। দ্বিতীয় দিন 

' এশিগত-দিবস” পালন কর! হুয়। শিশু-বাসর, “দেশ- 
বিদ্বেশেক-ছেলেমের়ে” নামক চিন প্রদর্শনী (ঘা 
ইতিপূর্বে এদেশে জান ফোথাও হয় নাই ), মৃত্য-দীগত- 
অভিনয়»ঞবং ছায়াটিজ প্রদর্শনের পর লেদিনকার আসর শেষ 

হয়। তৃতীয় দিন কিশোক্স-সংস্কতিক লম্মেলনে লভাপতিত্ব 
করেন পাটন! হাইকোর্টের প্রধান বিচায়পতি ল্যার ক্রিফোর্ 
আগরওয়াল|; প্রথমে অধ্যাপক শিবকুষার নিজ “কিশোর ও 



৬৩৬ 

সংস্কৃতি” পরই বিষয়ে 
ঘড় প্রদান করয়েন। 
তৎপয়ে “ফিশোর- 
আন্দোলন” লম্পর্কে 
আলোচন! হয় । '্বি- 

বেশনটি বিশেষ সাফল্য- 
মর্ডিত হইয়াছে এবং 
দেশবালর সমক্ষে 
কিশোর কল্যাণমূলক 
প্রচেষ্টার 'ভুতন আরঘর্শ 
স্থাপন করিয়াছে। 

ডাগর অমর গুপ্ত 
বিগ রবিবার - ৯ই মার্চ শেষযাজে ফলিকাতানগ প্রসিনধ 

চর্দযোগ চিকিৎসক .ভাক্তার অমর গুপ্ত পরলৌকগছগন করিয়া” 

” ১৩৩ 

'ছেন। ভাতার গুপ্ত ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় উপকণ্ঠে বন্গাহ- 
মগরে এক সম্্ান্ত বৈ পরিবারে অন্বগ্রহণ কয়েন । মেবাধী ছান্ 

হিসাবে কৈশোরে খ্যাতিলাভ কছিয়া ১৯১৮ সালে ফলিড়াতা 

যেভিকেল কলে হইতে ইনি ভাক্ান্ী পাস করেন। প্রথম 
মহায়ুদ্ধে সাড়ে তিন বংসর জাই, এম. এস. রূপে ফা করিয়া 

ফ্যাপটেদ পদবী লাভ কয়েন। পরে ইনি উক্ত কাছ ছাড়িয়া 

জগুনে চর্ঘরোগ চিকিৎসায় বিশেষ শিক্ষা লাভের জড় গবন 

ভাক্তার অমর গগ্ত 

কয়েন। সেখানে ১৯২৩. সালে পরীক্ষার অর্যোচ্চ স্থান 

অধিকার করিয়| চেষ্টারফিন্ড পদক লাভ ফরেন । তিনি এখানে 

* মেডিকেল ফলে, কারমাইকেল কলেজ ইত্যাদিতে চর্মরোগ 

চিফিৎস। শিক্ষা! দিতেন এবং যাবতীয় চর্ঘকোগের চিফিংলার 

বিশেষজ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন কর়েন। 

ভিনি ্হ্যুর পূর্যেধে বংসরাধিককাল হপ্নারোগ্য ব্যাধিতে 
দারুণ ₹$& পাইভেছিলেন, কিন্তু সে সময়েও তিনি অতিশর 

জছিভ ঘ্োগী ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সহজভাবে 

কথাবার্তা বলিতেম। এই মানসিক সন্গনের সবভ্যুতে কলিকাত 

নগরী একজন নিপুণ বিশেষজ্ঞ চিফিংলক ও বিশিষ্ট মাগরিব 
হারাইল এবং তাহার আন্মীয়বজন ও না বন্ুষগুলী। 
অপুর তি হইস। 

ৃ জম সংশোধন : 
(পচ পৃষ্ঠার 'প্রবা্ণী' কবিতার লেখকেন্স নাষ চা 

প্রসাদ হানগুণ্চের ছলে, 'জ্চদা প্রসাদ বালক হইবে । 














